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aABREVIATURAS
N.q- Número

SIGLAS
ACES - Agrupamento de Centros de Saúde
ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, Lp.
ARSN - Administração Regional de Saúde do Norte, I.p.
CGA - Caixa Geral de Aposentações
CHEDV - Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EpE
CIT - Contrato Individual de Trabalho
CP-Contrato-Programa
CRe - Centro de Referência
CRI - Centro de Responsabilidade lntegrado
DCI - Denominação Comum Internacional
DGO - Direção-Geral do 0rçamento
DGTF - Direção-Ceral do Tesouro e Finanças
DLEO - Decreto-lei de Execução 0rçamental
EBITDA - Earnings Beþre Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EGA - Equipa de Gestão de Altas
EIHSCP - Equipa Intra-Hospitalar de Suporte de Cuidados paliativos
EPE - Entidade Pública Empresarial
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos
GDH - Grupos de Diagnóstico Homogéneos
GPR - Gestão Partilhada de Recursos
HDI - Hospital de Dia
HOAZ - Hospital Oliveira de Azeméis
ICM - índice De Case Mix
IGAS - Inspeção Geral das Atividades em Saúde
IGF - Inspeção-Geral de Finanças
INE - Instituto Nacional de Estatística
ISS - Instituto de Segurança Social, I.P.
LEO - Lei de Execução Orçamental
LIC - Lista de Espera Cirúrgica
MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
MFR - Medicina Física e Reabilitação
OAZ - Oliveira de Azeméis
PDS - Plataforma de Dados em Saúde
PNSM - Plano Nacional de Saúde Mental
POCMS - Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde
POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
PPCIRA - Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos
PIIC - Programa de lncentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS
RH - Recursos Humanos
RNCCI - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
SEAS - Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
SEE - Setor Empresarial do Estado
SIGA - Sistema lntegrado de Gestão do Acesso
SIGIC - Sistema Integrado de Gestão de lnscritos para Cirurgia
SIRIEF - Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira
SJM - São foão da Madeira
sNC-AP - Sistema de Normalização contabilística para as Administrações públicas
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EpE
SU - Serviço de Urgência
SUB - Serviço de Urgência Básica
TMRG - Tempos Máximos de Resposta Garantidos
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Enquadramento

O presente relatório, Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento para 2021, visa dar

cumprimento ao estabelecido no Despacho ne 395/2020 do SET, de 27 d,e julho de 2020, e ao

Despacho do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Tesouro e da Exma. Sr.a Secretária de Estado Adjunta

e da Saúde, de 04 de setembro.

O Plano de Atividades, Investimentos e 0rçamento do CHEDV para2021,, tem por base o Acordo

Modificativo ao Contrato Programa para 2021, acordado com a ARS Norte, I.P., visa o combate à

C0VID-19 e a recuperação da produção não realizada por força da mesma, dando continuidade à

melhoria do acesso aos cuidados de saúde hospitalares.

Tendo em conta a incerteza sobre a evolução da pandemia peìa COVID-19, no ano de 2021,

espera-se um aumento das necessidades em saúde, sendo necessário uma pronta resposta, quer em

termos de atividade programada, quer em termos de atividade não programada, nomeadamente ao

nível da urgência e do internamento, e sobretudo em termo do reforço exigido à medicina intensiva.

No início do ano de 2021- ocorreu a 3.a vaga da pandemia pela COVID-19, mais agressiva que as

anteriores e que veio superar as exigências sentidas no ano d.e 2020, em termos da reorganização e

redimensionamento dos serviços para dar uma resposta adequada aos doentes com COVID-19,

sobretudo ao nível do serviço de urgência, unidade de cuidados intensivos e serviço de medicina

interna.

Em março de2020, como consequência da pandemia COVID-19, Portugal atravessou um período

de grande incerteza ao nível social e económico. A situação de emergência de saúde pública causada

pela doença COVID-L9, declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia em 11 de

março de 2020,levou a que o Estado Português decretasse o Estado de Emergência em 18 de março

de 2020, adotando diversas medidas com o objetivo de conter a expansão da doença. Estas medidas

tiveram um impacto muito forte que vieram a alterar as condições de desenvolvimento da atividade

assistencial realizada pelos estabelecimentos e serviços do SNS, bem como nos pressupostos de base

da negociação dos compromissos assistenciais e económico-financeiros contratualizados com as

Entidades Públicas Empresariais do SNS. Desde novembro de 2020 que tem vindo a ser

sucessivamente renovada a declaração do Estado de Emergência com fundamento na verificação de

uma situação de calamidade pública.

Os valores apresentados para 2022 e 2023 refletem o cenário previsional do CHEDV, cujos

pressupostos foram definidos num quadro de grande incerteza motivado pela Pandemia COVID-19 e

com base nas condições previstas nos Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de

SNS e Contrato Programa para2021, podendo sofrer alterações na sequência das atualizações destes

documentos para2022 e 2023, que vierem a ser definidas pela ACSS, e pela ARS Norte, bem como na

sequência da tendência do ritmo de evolução da pandemial
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L. Apresentação do Centro Hospitalar

0 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, adiante designado por CHEDV, com sede

em Santa Maria da Feira, foi criado nos termos do Decreto-L ei n.a 27 /2009, de 27 de Janeiro, é uma

pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia administrativa,

financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico do setor público empresarial, aprovado pelo

Decreto-Lei n.a 133 /201.3, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/201,4, de 30 de setembro e pela

Lei n.a 42/201,6, de 28 de dezembro.

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às

entidades públicas empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.a IB/2017, de 10

de fevereiro, e nos seus Estatutos, constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE é constituído pelas seguintes unidades

hospitalares: Hospital de São Sebastião (Santa Maria da Feira); Hospital de São Miguel (Oliveira de

AzeméisJ e Hospital de São João da Madeira. De acordo com o disposto nos Estatutos, são órgãos

sociais do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE: a) O Conselho de Administração; bJ O

Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas ou o Fiscal Único; e c) O Conselho Consultivo.

Esta organização é responsável pelos cuidados de saúde, ao nível hospitalar, prestados pelo

Serviço Nacional de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes [Censos 201.I),

residente nos concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis,

Vale de Cambra e Castelo de Paiva funião das freguesias de Paraíso, Pedorido e RaivaJ.

Evolução da População Residente na Área de Atração

O CHEDV presta assistência a uma área que integra um conjunto de sete concelhos: Santa Maria

da Feira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Castelo de Paiva [a união das freguesias de paraíso,

Pedorido e Raiva), Arouca e São foão da Madeira. Além da população proveniente da área de

influência, o CHEDV recebe doentes dos concelhos de Ovar com alguma frequência no serviço de

urgência médico-cirúrgica existente no Hospital de São Sebastião.

Quadro 1. População residente por concelho

Concelho
2001 (dados definitivos) 201 1 (dados definitivos)

H M HM H M HM

v.11-01

HM

Sta. Maria da Feira

Oliveira de Azeméis

Vale de Cambra

Arouca

S. João da Madeira

Castelo de Paiva*

Sub-Total

Ovar

Total

66.518

34.683

12.226

11.876

10.o72

2.448

137.823

26.871

164.694

69.446

36.038

12.572

12.351

1 1.030

2.514

143.9s't

28.327

172.278

135.964

70.721

24.798

24.227

21.102

4.962

281.774

55.1 98

336.972

67.402

33.282

1 1.079

10.799

10.222

2.339

't35.123

26.671

161.794

71 .910

35.329

1 1.785

11.560

11.491

2.355

144.430

28.727

'173.',t57

139.31 2

68.61 1

22.864
22.359

21.713

4.694

279.553

55.398

334.951

2,50/o

-3,0%

-7,80/o

-7,7o/o

2,90/o

-5,40/o

-0,8%

0,40/o

-0,6%

Continente 765.U4 5.103.899

Fonte: INE- Censos 201 1
*A união das freguesias de Paraíso, Pedorido e Raiva
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Assim, de acordo com os censos de2011,, a população residente nos sete concelhos situa-se em

redor dos 335 mil habitantes. A população do concelho de Santa Maria da Feira representa cerca de

41,60/o do total de residentes nesta parte do distrito de Aveiro. Entre 200L e2OlL assistiu-se a uma

pequena variação na população residente (-0,60/o), verificando-se um aumento de 2,5o/o e d.e2,9o/o,

nos concelhos de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, respetivamente. Por outro lado,

regista-se uma diminuição signifïcativa na população residente nos dois concelhos do interior (Vale

de Cambra e Arouca), Segundo a informação do Censos 20ll,as três freguesias de Castelo de Paiva

que pertencem à área de influência do CHEDV, constituem aproximadamente 43o/o do território e

28,"J.o/o da população residente no município.
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2. Atividades Previstas e Recursos

Principais Linhas de atuaçào

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para20Zl visam a

prossecução do combate à COVID-19 e a recuperação da produção não realizada por força da mesma,

dando continuidade à melhoria do acesso aos cuidados de saúde prestados pelo CHEDV,

considerando as instruções emanadas pela ACSS no âmbito do processo de contratualização dos

cuidados hospitalares, como a seguir se detalha.

Após um ano marcado pelo arranque de um novo mandato do Conselho de Administração

fnomeado em 14 de fevereiro de 2020, com uma equipa que passou a estar completa, depois de ter
estado em funções amputada de um membro desde julho de 2018), bem como pelo forte impacto da

pandemia pela COVID-19 que veio alterar todas as estratégias de intervenção e exigir a sua

redefinição, entramos no ano 2021 com um novo desafio ditado pelas exigências da 3.a vaga da

COVID-l9,maisagressivaqueasanterioresequeveiosuperarasexigênciassentidasnoano de2020,
bem como pela grande incerteza sobre a evolução da atual pandemia.

O ano 2021 será um ano muito exigente, caracterizado por períodos de fortes medidas de

combate à COVID-19 e por períodos de retoma de atividade assistencial, garantindo a segurança no

âmbito das medidas de prevenção, controlo e vigilância do risco de infeção por SARS-CoV-2.

As circunstâncias verificadas em 2020 serão ainda mais exigentes em202I, nomeadamente em

termos da exigência de uma elevada flexibilidade organizativa e uma aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com um objetivo
primeiro, ligado à contenção da pandemia, seguido pelo objetivo da retoma da atividade programada

visando garantir o acesso aos cuidados de saúde hospitalares.

O ano 202'l', seguirá a tendência verificada em 2020, e será particularmente exigente em termos

de investimento, em equipamento e infraestruturas, por força da necessidade de reforço da nossa

capacidade de resposta aos doentes afetados pela doença COVID-19.

Atividade Assistencial

Depois do ano de 2019, em que foram superados os volumes de produção máximos históricos

da maioria das linhas de atuação, chegou o ano de 2020 acompanhado pelo surgimento da pandemia

pela COVID-1,9, o que exigiu a redefinição dos níveis de produção e objetivos preconizados pelo

CHEDV, sem que perdesse o seu compromisso de assegurar a acessibilidade aos cuidados de saúde

da população da sua área de referência, garantindo a eficiência do processo assistencial e um

ambiente de melhoria contínua da qualidade e do grau de satisfação dos utentes.

Para 2021', pretende-se manter esta estratégia, apesar da incerteza quanto à evolução da

pandemia pela COVID-19, o CHEDV irá prosseguir o esforço que vem desenvolvendo desde sempre

{N
+u
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através da diferenciação da sua oferta de serviços e da permanente busca por elevados níveis de

aproveitamento da capacidade instalada e de eficiência na gestão dos recursos.

Nos termos das orientações transmitidas pela ACSS e ARSN, para o ano de 2021', o CHEDV deverá

prosseguir a implementação da sua estratégia, assegurando que:

¡ O CHEDV será reorganizado de forma a criar condições para o reforço da sua capacidade de

resposta aos doentes com COVID-19, nomeadamente no Serviço de Urgência, na UCIP e no

Serviço de Medicina Interna.

o A atividade assistencial não urgente e sem prioridade clínica, será suspensa em

cumprimento das orientações do Ministério da Saúde e em resultado da evolução da

pandemia.

¡ Sempre que essa evolução o permita, será assegurado o reagendamento de toda a atividade

assistencial não programada, que não realizada por força de pandemia pela COVID-L9,

garantindo o acesso e o cumprimento dos TMRG.

o A criação do CRI de Oftalmologia com um modelo de organização interno que promove a

inovação, a melhoria dos resultados assistenciais e a motivação dos profissionais.

. A realização de consultas descentralizadas nos cuidados de saúde primários pela

especialidade de Psiquiatria contribui para aumentar a acessibilidade dos utentes aos

cuidados de saúde promovendo a continuidade dos cuidados e a sua proximidade.

¡ A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com o programa

Cancro do Cólon e Reto.

¡ A atividade assistencial será desenvolvida em cumprimento rigoroso das orientações de

segurança emanadas pela DGS, e inclui as seguintes medidas:

o aposta na realização de consultas com recurso a meios não presenciais, por via

telefónica [Voz) e por vídeo chamada [Teleconsultas), sempre que clinicamente

adequado;

o alargamento dos horários de atendimento, incluindo sábados;

o deslocação ao domicílio do doente, sempre que adequado;

o redefinição de espaços e agendas, nomeadamente no Bloco Operatório;

o intensificação da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional de

telesaúde em MFR (TeleMFRl, que permitirá a colaboração dos médicos

especialistas do CHEDV com as unidades dos cuidados primários, através da

realizaçã.o de teleconsultas e de teleconsultoria para os ACES Feira/Arouca e Aveiro

Norte;

o referenciação para os ACES dos episódios triados com cor azul e verde.

. A promoção contínua e progressiva da Gestão Partilhada de Recursos do SNS (GPR SNS),

privilegiando o recurso a Unidades Hospitalares do SNS, em caso de necessidade de recurso

ao exterior e alargando as valências disponíveis para os ACES da região.

o O alargamento da equipa de Cuidados Paliativos com alocação de recursos humanos

específicos, com formação avançada e tempo dedicado'
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A conclusão da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS (PIIC),

em articulação com os Cuidados de Saúde Primários, como sejam: aJ Programas integrados

de apoio domiciliário de saúde Mental (em regime de copromoção com o ACES

Feira/Arouca); b) Articulação entre o SUB de Arouca e o SU do CHEDV para redução da

necessidade de transferência de doentes - área de Trauma (em regime de copromoção com

o ACES Feira/Arouca); c) Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia [em
regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).

Governação Clínica

O projeto assistenciaÌ do CHEDV sempre se posicionou com o objetivo de que a instituição

cumprisse a sua posição nas diferentes redes de referenciação hospitalar do SNS, aposta de novas

propostas da tutela, imprimindo elevados padrões de qualidade e crescente diferenciação.

O ano de 2021 mantem uma forte pressão da pandemia COVID-19 mas levantou novos desafios

e oportunidades que importa aproveitar para projetar o CHEDV para um novo patamar.

Dando seguimento a uma estratégia já iniciada e incorporando os desafios levantados pela

pandemia pretende-se levar a cabo as seguintes iniciativas:

o o início do programa SAMA 04-19 - MODELOS DE GESTÃO INTELIGENTE E INTEGRADA DE

INFORMAçÂO com vista à melhoria cle gestão do processo clínico e desmaterialização

processual em todas as áreas.

o O desenvolvimento do Programa HORIZONTE 2020, em regime de copromoção, consórcio

liderado pelo INEGI, com a participação de parceiros da indústria nacional, denominado "Hp-

CPAP: Capacete CPAP de alto desempenho IUCIP)", que no contexto da pandemia pela

CoVID-19, tem como objetivo o desenvolvimento inovador do dispositivo médico capacete

CPAP de alto desempenho, permitindo a sua esterilização, uso sem energia elétrica e

garantindo a segurança biológica. Este projeto tem como propósito final a criação de

capacidade produtiva nacional no suporte ventilatório não invasivo ao cenário de

insuficiência respiratória hipoxémica, reduzindo ou eliminando a dependência em relação a

produção externa (muito limitada em cenário de crise pandémica) e auxiliando o tecido

empresarial nacional num processo complexo de resgate que permita a sobrevivência à crise

económica secundária à crise sanitária vivida.

o O início do Programa AI4COVID - FCT, em regime de copromoção, consórcio liderado pelo

INEGI, com a participação de: INESC TEC, SPMS e BSimple. e Liderança Clínica - SMIp do

CHEDV, denominado "SmartlCU: Plataforma Inteligente de Apoio à Decisão em

UClntensivos", que, no contexto da pandemia pela COVID-19, tem como objetivo usar a

Inteligência Artificial como uma ferramenta crítica para o suporte clínico, fornecendo às

equipas médicas mais informações e conhecimentos para aumentar as suas capacidades

cognitivas e apoiar as suas decisões finais. Este projeto tem como propósito final ser

a
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definidor de um novo standard of care em Medicina, em particular em cenário do doente

crítico (ou potencialmente crítico).

A aposta contínua na promoção da atividade de investigação e desenvolvimento realizada

pelo CHEDV e inclusão de projetos que derivaram da pandemia.

A implementação do sistema de referenciação para as ADC fárea dedicada à COVID-19)

geridas pelos ACES, dos doentes com patologia respiratório, aos quais foi atribuída

prioridade verde e azul, pela triagem de Manchester dos nossos serviços de urgência.

Desenvolvimento da unidade de biologia molecular criada no âmbito da pandemia pela

COVID-19, mas com potencial de alargamento a outros exames não existentes.

Implementação da Unidade de AVC do CHEDV, com o alargamento da presença física de

médico neurologista 24h / dia.

Reposição do apoio de Cardiologia ao Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do CHEDV no

período diurno com redução de transferências.

Início do projeto de Rastreio do Cólon e continuidade dos rastreios da visão e colo do útero.

Desenvolvimento de áreas específicas de teleconsulta quer a nível médico, quer a nível de

enfermagem e psicologia.

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

fiabilidade dos registos clínicos, objetivando-se uma perfeita correspondência entre a

atividade prestada e a registada.

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

da lista de verificação da segurança cirúrgica com incorporação de indicadores de processo

nos planos de ação.

A melhoria contínua dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo e análise de

incidentes relacionados com a segurança do doente passando a utilizar uma plataforma de

report distribuído a todos os utilizadores.

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

diagnóstico e terapêutica com reporting trimestral aos utilizadores e auditoria via monitor

da prescrição médica- MPM.

A racionalização do consumo de exames de diagnóstico e de medicamentos pela revisão de

protocolos e guias de prática clínica.

A melhoria dos canais de articulação com os conselhos clínicos das unidades de saúde

primárias da nossa área de influência.

A conclusão da implementação no terreno de projetos PIIC iniciados no biénio anterior.

Racionalização de Custos

O Conselho de Administração do CHEDV tinha definido que a eficiência na gestão dos recursos

seria a grande aposta do atual mandato. Essa intenção ganhou acrescida importância , em2020 e para
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202I, fruto da enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões

inerentes ao controlo da pandemia pela COVID-19.

Assim, pretende-se dar continuidade ao seguimento de um conjunto de iniciativas neste âmbito

que incluem:

N

/ù
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a

a

O forte aumento de custos por força da COVID-19, exige um rigoroso controlo orçamental e

financeiro adequando os consumos e encargos à atividade assistencial desenvolvida.

O contínuo alargamento do projeto de criação de armazéns avançados aos produtos

consignados, nomeadamente de ortopedia e CRITCODM.

O contínuo desenvolvimento da eficiência interna através da melhoria do planeamento, da

articulação entre serviços e unidades hospitalares do CHEDV.

O alargamento dos projetos de implementação da filosofia "lean" a novos serviços com o

objetivo de reduzir o desperdício e de promover a adequada rentabilização da capacidade

instalada, nomeadamente no Bloco Operatório, na Consulta Externa e no Serviço

Farmacêutico.

A reorganização do Serviço de Compras, robustecendo a sua capacidade de cumprimento

das obrigações legais inerentes aos procedimentos de aquisição de produtos e serviços, mas

também no aumento da capacidade negociaì junto dos fornecedores que permita a redução

da despesa.

A contínua melhoria dos processos de aquisição de bens e serviços e a colaboração estreita

com os SPMS.

a

a

Controlo Interno

Dando cumprimento às obrigações legais e assumindo o compromisso do Conselho de

Administração de promover uma gestão que garanta a existência de mecanismos de controlo

rigoroso do uso dos recursos disponíveis pretende-se levar a cabo as seguintes iniciativas:

¡ A realização de contratualização interna com os serviços que integram o cHEDV.

¡ A atualização dos procedimentos e instruções internas à legislação, normativos e

orientações em vigor para202\.

o A melhoria do processo de monitorização do sistema de controlo interno promovida pelo

Serviço de Auditoria Interna.

o O acomPanhamento e monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo

os de Corrupção e Infrações Conexas.

' A implementação de recomendações formuÌadas pelo Órgãos de Fiscalização do CHEDV,

Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, e por entidades externas com competências de

fiscalização ou auditoria, nomeadamente Tribunal de Contas e IGAS.

o O contínuo desenvolvimento do projeto "Hospital sem papel" de forma transversal a toda a

instituição.
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Informação de Gestão

Os objetivos assumidos para o presente exercício, nomeadamente o apuramento da melhoria da

eficiência organizacional, só podem ser concretizados com uma forte aposta numa robusta

informação para a gestão. Para o efeito pretende-se implementar as seguintes medidas:

¡ A revisão da contabilidade de gestão, encontra-se em curso, nomeadamente em termos da

definição da estrutura dos centros de custo, na sequência da aprovação do novo

Regulamento Interno do CHEDV.

o A adaptação contínua dos relatórios internos, criados em2020, para a monitorização diária

de toda a atividade assistencial desenvolvida no diagnóstico e tratamento de doentes com

COVID-19, abrangendo todos os serviços envolvidos e permitindo o controlo de diversos

indicadores, nomeadamente a taxa de ocupação, taxa de esforço e transferências intra

hospitalares.

. A implementação de um Business Intelligence, ferramenta capaz de gerar em tempo útil,

informação à medida dos diversos utilizadores'

r A contínua melhoria do reporte interno de informação ao Conselho de Administração e aos

Serviços, adaptando os mesmos aos novos objetivos definidos pelo Contrato-Programa para

2021,bemcomo à monitorização efetuada pelos órgãos de tutela'

o O contínuo acompanhamento da contratualização interna, que será efetuada para 2021'

assim que a situação pandémica o permita.

¡ A contínua realização de apresentações de resultados periódicos aos Diretores de Serviços.

o A contínua monitorização da evolução das principais rubricas de consumo'

¡ A utilização da informação e de indicadores de gestão para efetuar a avaliação do

desempenho clínico nas vertentes da eficiência técnica e qualidade de resultados,

fundamentais para a gestão dos serviços clínicos, efetuada através de:

o BIMH - Business Intelligence para a Morbilidade Hospitalar, disponibilizado pela

SPMS.

o Benchmarking on-line, disponibilizado pela ACSS.

o lAmetrics, ferramenta de comparação de resultados com outros hospitais para um

conjunto de dimensões de performance chave.

Sistemas de Informação

Os constantes desafios que o CHEDV enfrenta dia a dia, obriga que o sistema de informação

apresente soluções tecnológicas inovadoras e produtivas no sentido de fornecer mais e melhor

qualidade de serviço a todos os seus utentes. Deste modo pretende-se levar a cabo as seguintes

atividades para2021:
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a Solução de Printing - implementação de uma solução de printing para substituição do atual

parque obsoleto, tendo como principais necessidades possuir ferramentas que permitam o

controlo dos custos com impressão, fornecer acessórios e consumíveis em tempo útil sem

perdas pela gestão de stocks, assistência técnica, plano de manutenção preventiva e ainda

acompanhar o rápido desenvolvimento das tecnologias de impressão.

Migração processo clínico eletrónico Medtrix EPR para SCÌínico - o SCIínico é um sistema de

informação evolutivo dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), e tem vindo

a adaptar-se às necessidades impostas pela realidade clínica, dispondo de muitas valências

alicerçadas na aplicação nativa de Gestão Administrativa, o SONHO. A migração do Medtrix

EPR para o SCIínico torna-se um passo incontornável para assegurar a continuidade dos

processos e workflows, com foco na centralização de toda a informação clínica e não clínica,

não só do doente, mas das próprias instituições.

Business Inteligence - implementação de uma solução de suporte à gestão, planeamento e

decisão, capaz de recolher, correlacionar e analisar de forma mais eficiente os milhões de

registos em segundos, conferindo-lhe uma capacidade ímpar para estudar em profundidade

o funcionamento dos diversos processos do CHEDV, com particular enfoque no estudo do

doente que assiste e na obtenção do custo-benefício dos tratamentos efetuados.

RSE SIGA -implementação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso no Serviço Nacional de

Saúde.

RSE Live - adesão à plataforma da SPMS que permite arealização de teleconsultas em tempo

real, nos cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde primários, entre profissional

de saúde e o utente, bem como avaliação de doentes entre as diversas unidades do hospital,

evitando assim a deslocação de doentes.

SGTD versão Regional - o Sistema de Gestão de Transportes de Doentes é uma plataforma

integrada on-line que suporta todas as atividades e a gestão integrada dos procedimentos

inerentes ao transporte programado de utentes. Esta versão é coordenada pela SPMS e tem

como objetivo ter uma gestão centralizada e não local como acontece atualmente no CHEDV.

Migração para a nova versão do HER+ - implementar e desenvolver uma cultura de

segurança do doente, com recurso a uma abordagem sistémica. Implementação de um

sistema de notificação para a identificação de risco com o objetivo de diminuir/eliminar as

causas chave, assim como a ocorrência de eventos adversos que possam desenvolver

problemáticas para o centro hospitalar.
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Infraestruturas e Equipamentos

O ano202l, seguirá a tendência verificada em2020, e será particularmente exigente em termos

de investimento, em equipamentos e infraestruturas, por força da necessidade de reforço da nossa

capacidade de resposta aos doentes afetados pela doença COVID-19, nomeadamente nas áreas do

Serviço de Urgência, UCIP e Serviço de Patologia Clínica.
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Neste âmbito, salientamos em 2020 a criação de um laboratório de biologia molecular, para a

realização interna de testes de diagnóstico ao vírus SARS-CoV-2, bem como a conversão do espaço

dedicado ao refeitório numa unidade de cuidados intensivos para o tratamento de doentes com

COVID-19 através da técnica de "helmet", com uma capacidade máxima de 15 camas. É ainda de

salientar a necessidade de criar acessos diretos e independentes ao Hospital de Dia de Oncologia, em

cumprimento das orientações da DGS para a segurança dos doentes oncológicos em contexto da

pandemia pela COVID- 19.

Em termos de estratégia de investimento, o Conselho de Administração do CHEDV prevê que o

presente mandato seja de concretização de um vasto leque de intervenções que têm estado a

aguardar autorização por parte da tutela e que se espera possam avançar a curto prazo.

8m2021, pretende-se levar a cabo as seguintes medidas:

A conclusão dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor do CHEDV, instrumento que

definirá a evolução das nossas instalações e equipamentos no horizonte de 10 anos.

A conclusão das obras para a criação de uma unidade de cuidados intermédios com uma

lotação de 9 camas.

A melhoria das condições físicas da unidade de preparação de medicamentos citotóxicos,

garantindo a segurança de profissionais e doentes, em termos da exposição a medicamentos

perigosos e a contaminantes ambientais.

A alteração e alargamento do espaço necessário à instalação do Hospital de Dia de Oncologia,

garantindo que o mesmo possua um acesso individualizado ao exterior, assim cumprindo as

orientações de segurança impostas pela DGS no âmbito da COVID-19'

A criação de uma unidade de colheitas para as análises clínicas, em local com circuitos de

acessos diretos a partir do exterior, assegurando a redução da concentração dos doentes e

evitando a centralização no único ponto de acesso atual à consulta externa, esta medida visa

cumprir as orientações emitidas pela DGS no âmbito da COVID-19.

A reestruturação do espaço físico da urgência na unidade de Santa Maria da Feira, cuja

exiguidade de espaço e condições dificulta a resposta aos elevados níveis de procura.

A requalificação e adaptação de edifício onde será criada uma unidade de internamento de

psiquiatria, condição imprescindível para dar cumprimento ao Plano Nacional de Saúde

MentalIPNSMJ.

A continuidade de execução do projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa Maria da

Feira", aprovado no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso

de Recursos IPOSEUR) do Portugal 2020,a executar até ao ano de 2022, que consiste na

reconversão dos sistemas energéticos do Hospital de São Sebastião, através da

implementação de diversas medidas, das quais se destacam: a utilização de LED em toda a

iluminação; o aquecimento de água quente por painéis solares térmicos; o sistema de gestão

técnica centralizado; a troca de equipamento de produção e distribuição térmica e produção

de eletricidade por painéis fotovoltaicos para autoconsumo.
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A contínua atualização e substituição de equipamentos de tecnologia médica, em particular

nos serviços cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames de diversas especialidades.

A requalificação do espaço da cozinha e refeitório do HSS, dado que este foi convertido numa

unidade de cuidados intensivos para o tratamento de doentes com coVID-19.

A reabilitação da lavandaria do Hospital de S. Sebastião, uma infraestrutura que, fruto da

deterioração dos equipamentos esteve sem atividade de lavagem de roupa hospitalar.

A reconstrução do muro da fachada principal do Hospital de S. Sebastião, assim como da

reconstrução, certificação e homologação da pista do heliporto do Hospital de S. Sebastião.

A requalificação e remodelação dos parques de estacionamento do Hospital de S. Sebastião,

para utentes e para funcionários.

A substituição e requalificação do sistema de rede de águas sanitárias e de aquecimento do

Hospital de S. Sebastião para eliminação de fugas existentes ao nível dos pisos na 4 e 2.

A substituição dos equipamentos de produção de ar medicinal e vácuo do Hospital de São

João da Madeira, dado que os mesmos já têm mais de vinte anos e o fabricante já não dispõe

de peças para reparação dos mesmos.

A reparação e requalificação das cisternas (reservatórios) de águas sanitárias de consumo

humano e de rede de combate a incêndio do Hospital de S. Sebastião.

Recursos Humanos

O ano 2021, manterá elevados níveis de exigência em termos de contratação de profissionais

de saúde para reforçar a capacidade de resposta aos doentes afetados pela COVID-L9, bem como para

compensar o aumento do absentismo decorrente do contágio e de quarentenas realizadas pelos

profissionais, face ao agravamento significativo do n.a de casos de utentes infetados, oscilando os

concelhos, que constituem a área geográfica de influência deste Centro Hospitalar, entre o nível de

risco elevado ou extremamente elevado de infeção pela COVID-19.

Cumprindo os princípios plasmados no Decreto Lei n.a 18 /201,7 ,o novo regulamento interno

do Centro Hospitalar entrará em vigor em 202'J,, bem como a política remuneratória do pessoal em

funções dirigentes, estando assegurada a respetiva cobertura orçamental.

Para além disso, a política de recursos humanos da instituição, em cumprimento do grande

desígnio de melhoria da eficiência na gestão dos recursos, levará a cabo um conjunto de iniciativas

de entre as quais se destacam, as seguintes:

Recrutamento para os cargos de direção e chefia, dos serviços que se encontram em situação

de gestão-corrente, nos termos do previsto no Decreto-Lei nP 1,8/2017, de 10 de fevereiro;

Recrutamento dos profissionais necessários ao preenchimento dos postos de trabalho

previstos no Mapa de Pessoal para2021,, a fim de adequar o número de trabalhadores dos

diferentes grupos profissionais às necessidades decorrentes do plano de atividades,

destacando-se:
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o Contratação de médicos para os serviços clínicos mais carenciados, em especial para

o Serviço de Urgência e para as especialidades de: Medicina Interna, Cardiologia,

Cirurgia Plástica, Gastrenterologia, Ginecologia, Medicina Física e Reabilitação,

Medicina do Trabalho, Neurologia, Oncologia, Imagiologia, Patologia Clínica,

Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria Médica, Anestesia e Urologia;

o Preenchimento dos postos de trabalho, da carreira Técnica Superior, afetos aos

Serviços de Apoio à Gestão, Auditoria, Higiene e Segurança, Instalações e

Equipamentos, Investigação e Registo Oncológico, Proteção de Dados;

o Adequação do número de profissionais nas carreiras Técnicos Superiores de

Diagnóstico e Terapêutica, Enfermagem e Assistente Operacional à atividade

definida para202I;

o Ajustamento da composição das equipas de trabalho dos serviços de apoio e

logística, fortemente afetados com a aplicação das 35 horas de trabalho semanal aos

CIT e as restrições à contratação de profissionais nos últimos ciclos governativos.

Esta carência afetou particularmente os serviços de Compras, Logística e

Imobilizado, Gestão Financeira e de Recursos Humanos, bem como as equipas de

trabalho dos serviços de admissão/gestão de doentes, nomeadamente para apoio

aos Secretariados Clínicos dos internamentos das várias especialidades, balcão de

atendimento central e contact center;

¡ Adoção do SIADAP como metodologia de avaliação, para todos as carreiras,

independentemente do vínculo contratual.

. Prosseguimento da aplicação das medidas governativas no âmbito da promoção e

progressão dos profissionais da administração pública, iniciadas com o Orçamento de

Estado para 2018 através da realização dos procedimentos concursais de recrutamento

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho de coordenador técnico, encarregado

operacional e encarregado geral operacional, previstos no mapa de pessoal.

Estas iniciativas, representarão um acréscimo de apenas 7 postos de trabalho em relação ao

Mapa de Pessoal aprovado para 2020, limitando-se este acréscimo à adequação do número de

efetivos médicos às necessidades da organização para dar cumprimento à atividade assistencial

prevista, nomeadamente face às exigências decorrentes da pandemia pela COVID-19.

Formação

Pretende-se manter a aposta na formação como um pilar do desenvolvimento das competências

individuais dos elementos das várias equipas do CHEDV, fazendo-o em plena articulação com os

objetivos organizacionais. Nesse sentido, serão implementadas as seguintes medidas:

¡ A continuidade da execução da Candidatura no âmbito de Serviços e redes de intervenção

social e de saúde, com vista à realização de ações de formação para o desenvolvimento de
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competências dos nossos profissionais cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no

âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020.

A execução de um plano de formação adequados às necessidades de todos os grupos

profissionais.

Qualidade

O CHEDV, compromete-se a alcançar os melhores resultados na saúde e na qualidade de vida

das pessoas, garantindo uma prestação de cuidados efetivos, equitativos e orientados para as

necessidades do cidadão, de forma segura e em tempo adequado. Para obter o melhor desempenho

em qualidade e segurança, o centro hospitalar baseia a sua ação na medicina baseada na evidência e

nas normas de orientação clínica, visando proporcionar a melhor assistência e tratamento, por via

da atualização dos conhecimentos, da formação e desenvolvimento de profissionais.

O nosso compromisso é manter a centralização no doente, numa cultura de melhoria contínua

de cuidados personalizados e de excelência em prol da:

o Satisfação do doente;

¡ Satisfação dos colaboradores;

¡ Modelos externos de avaliação da qualidade;

r Melhoria contínua da qualidade.

Para 2021 o Centro Hospitalar irá manter as principais linhas de atuação dos anos anteriores,

assim como;

o O desenvolvimento contínuo do processo de certificação de serviços pela ISO 9001,

alargando a novos serviços o processo em curso;

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

Entidade Reguladora da Saúde;

r Elaboração de manuais de boas práticas e formação dos profissionais;

o Criação e gestão de um Plano de Auditorias Clínicas e Não Clínicas;

¡ Monitorização dos incidentes.
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Ativiclade assistencial

A atividade assistencial do CHEDV para2021. será enquadrada pelas orientações emanadas pela

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. IACSS) para esse ano, com especial destaque para os

aspetos referidos no âmbito do contrato-programa, respeitando aquelas que são as diretrizes

superiores.

Enquanto Instituição inserida no Serviço Nacional de Saúde ISNS), o compromisso do CHEDV é

o de assegurar a acessibilidade aos cuidados de saúde da população da sua área de referência,

garantindo a eficiência do processo produtivo, num ambiente de melhoria contínua da qualidade e

do grau de satisfação dos utentes.

Integrado na estratégia de sustentabilidade económica e financeira das instituições hospitalares

do SNS, o CHEDV irá prosseguir, em2021,, o esforço que vem desenvolvendo desde sempre através

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

aproveitamento da capacidade instalada e de eficiência na gestão dos recursos'

Assim, o impacto das medidas de atuação previstas encontram-se refletidas nas projeções

operacionais por linha de produção, bem como nas previsões económico-financeiras.

Depois do ano de20L9, em que foram superados os volumes de produção máximos históricos

da maioria das linhas de atuação, chegou o ano de 2020 acompanhado pelo surgimento da pandemia

pela COVID-19, o que exigiu a redefinição dos níveis de produção e objetivos preconizados pelo

CHEDV. Em 2021,apesar da incerteza quanto à evolução da pandemia pela COVID-19, o CHEDV irá

prosseguir o esforço que vem desenvolvendo desde sempre através da diferenciação da sua oferta

de serviços e da permanente busca por elevados níveis de aproveitamento da capacidade instalada e

de eficiência na gestão dos recursos.

O Acordo Modificativo ao Contrato Programa para2021, acordado com a ARS Norte, I.P., visa o

combate à COVID-19 e a recuperação da produção não realizada por força da mesma, dando

continuidade à melhoria do acesso aos cuidados de saúde hospitalares.

Nos quadros seguintes é apresentada a produção contratualizada entre o CHEDV, ARSN e a ACSS,

para o ano de 202'J., no que se refere à atividade a desenvolver por linha de produção e aos objetivos

de acesso, desempenho assistencial e eficiência económico-financeira 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 CHEDV.

A previsão apresentada para2022 e2023,tem por base o incremento de atividade assistencial

do CHEDV, apostando na retoma da atividade programada num contexto marcado pela incerteza

quanto ao impacto e evolução da Pandemia pela COVID-19, tendo como expectativa a sua redução.
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Atividade assistencial

Produção Total

Total CoßLdtas Ertarnas

Túlû Pfimifas CorEultas Ext€rma

Primo¡rås Consullâs E,dernas æm
origem nos CSP. via CTH

1t Consultâs CRI

Prime¡ßs Consultas Cenlfos R€l

TolalTeleænsultas em Tempo Real
(1's e subsequentes)

Túl ú CorEultas sub3eqEnb3

lntemamenlo lvþdi@ - GDH Méd¡æs

Hospil,al¡uçåo Dom¡cil¡ária

Tdal GtH Cirúrgicc ProgramadG

lnlômamento C¡rúrgico Programedo -
GDH Cinjrg¡cos

Anbulâtório Cirúrgiæ - cDH C¡rurgiæs
Aþnd¡mentos Urgsnles
ls,/lnlemamênto)
Hosp¡lal D¡â (no de sessðes)

Seniço Dom¡c¡liário ( nodê üs¡tas)

Hepatite C

Do€nç€s Lisossomais

PTCO - No Doenles æm PÍé-AEtiaç¡o e

Quadro 2. Produção Total Contratualizada

Realizado
2019

Es{imat¡va
2020

% var¡ação
Contratual¡zado Contratualizado

2021 2o21lEsú¡mat¡va

2020

kPrev¡go
2022

P rev¡s{o
2023

olovariaçäo % var¡ação
Prev¡do Prev¡sto

2022l0ont 2023/Cont.
2021 2021 b32 855 28 883

257 200

73 496

z9 444

605

47

81

183 704

'10 469

143

13 730

3 610

'to 120

't60 908

2'1762

806

17

I

351

31 450 8,9% 31765 32 083 1,O% 2,@A

287 870

91 988

42ffi

470

74

0

195 882

11 312

169

l3 393

3 857

9 536

re617
23 747

1 478

35

I

408

288 736

93 558

46æ7

't87
63

800

195 r78

1't &7
't49

15 282

4W
'lo 742

f64 æ3

Ð.'t69

1 043

17

1

500

12¡%

27,30/o

57,6&

129,3%

u,o%

æ7,70/o

6,2%

9,00¿

4,*
11,30to

25,9%

6,'lo/o

2,1%

1,904

24,AoÂ

o,o%

0,0%

42,50/o

291 616

94 ¿Í89

¡16æO

1ffi
63

808

157 127

'l.1 521

t51

15 436

4æ7

f0 849

165 946

2.392

1 054

17

1

505

294 528

95 433

47 3æ

1 414

63

It6

199 095

11 636

153

15 591

4 633

l0 958

167 66
22 614

1 065

'17

1

5t0

1,0%

'1,00/o

'1,0%

0,9P/6

0,0%

't,o%

1,0%

1,Oo/t

1,3%

I,00to

1,0%

1,Oo/o

1,æA

't,ooÁ

1,'t

0,0%

0,0%

1,00/o

2,0%

2,0/o

2,W

1,9%

0,0%

2,O%

2,0%

2,OoÂ

2,7%

2,00/o

2,OoÂ

2,OoÂ

2,OoÃ

2,Oo/i

2,1%

0,0%

0,0%

2,e/o

Fon$:Sr^ M.¡. Q P PþJuçro

0 ano de 2020 foi um ano muito exigente, na medida em que foi necessário reorganizar e

redimensionar os serviços para dar uma resposta adequada aos doentes com COVID-19. É de

salientar que, em 2020,as exigências do combate à pandemia pela COVID-19 originou um decréscimo

da atividade assistencial programada, na maioria das linhas de atividade, o que levou à revisão dos

objetivos inicialmente assumidos, segundo as orientações emanadas pela Tutela, visando recuperar

a produção não realizada por força da mesma, dando continuidade à melhoria do acesso aos cuidados

de saúde hospitalares.

O ano 202I será um ano muito exigente, caracterizado por períodos de fortes medidas de

combate à COVID-19 e por de períodos de retoma de atividade assistencial, em garantia da segurança

no âmbito das medidas de prevenção, controlo e vigilância do risco de infeção por SARS-CoV-2.

No ano de 2021, prevê-se que a atividade assistencial contratualizada total a desenvolver pelas

diversas linhas de produção apresente a seguinte evolução, face à estimativa da atividade que foi

realizada em2020:

Internamento - o aumento do número de GDH médicos emgo/o e de GDH Cirúrgicos em

25,80/o, resultará da implementação de um plano de recuperação e retoma da atividade

cirúrgica.

Cirúrgica de Ambulatório - a evolução favorável de 6,10/0, resultará da continua

dinamização desta atividade no Hospital de São João da Madeira que só trata doentes

a

a
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não COVID (o que já se verificou em 2020), libertando os recursos do HSS para o

combate à pandemia COVID-19.

Consulta Externa - prevê-se um acréscimo do número total de consultas em L2,3o/o, que

resultará da melhoria da capacidade de resposta da consulta externa, através da

implementação de um plano de retoma e recuperação da atividade assistencial, que

num contexto de contenção de transmissão do vírus SARS-CoV-2, apostará no

alargamento dos horários de atendimento, incluindo sábados, e na realização de

teleconsultas, nomeadamente o desenvolvimento do projeto de TeleMFR.

Urgência [sem internamento) - a evolução prevista de2,1o/o, deve-se à previsão dos

atendimentos de doentes com COVID-19, bem como do aumento da procura da

população em geral que se afasta nas fases de pico da pandemia'

Hospital de Dia - prevê-se um acréscim o d,e 1,9o/0, que resultará no desenvolvimento do

hospital de dia médico, de modo a facultar tratamentos de diversas especialidades tais

como: Oncologia, Pneumologia, Reumatologia e Gastrenterologia'

Serviço Domiciliário - prevê-se um acréscimo d,e 24,80/o, proporcionando uma

assistência contínua aos doentes que reúnem um conjunto de critérios clínicos, sociais

e geográficos; a evolução prevista deve-se ao facto de no ano de2020, o único recurso

de enfermagem afeto a esta atividade ter estado ausente por motivo de doença, o que

originou uma diminuição do número de visitas realizadas durante o ano de 2020' a

recuperar em202'J,.

Hospitalização Domiciliária - prevê-se um aumento de 4,2o/0, a evolução da atividade

desta linha está condicionada pela afetação dos seus recursos às áreas de tratamento de

doentes com COVID-1-9, nas fases de pico da pandemia.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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No ano d.e 2021,, prevê-se que a atividade assistencial contratualizada SNS a desenvolver pelas

diversas linhas de produção apresente a seguinte evolução, face à estimativa da atividade que foi

realizada em2020:
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Quadro 3. Produção SNS Contratualizada

Ê(

+t
Rèal¡zado

2019
Estimat¡va

2020
Previsto

2022
Prev¡sto

2023

Contratue lizado
2021

% variaçäo
Contratualizado
2021/Estimativa

2020

'/overieçäo % varlaçåo
Previsto Prev¡sto

2022lconl. 2023/Cont.
2021 2021

aAtividade assistencial

Número de f¡oentes Parhão

Produção SNS

Tdal Consultas E(tema3

Total de Pr¡meiras Consultas
Externas
Prìme¡ras Consultas E)demas com
origem nos CSP, via CTH

'lt Consultas CRI

Prime¡ras Consultas Centros Rel

Total Teleconsultas em Tempo Real
(1t e subsequentes)

Tdal d6 Consultas subsaquontes

lntemamento lvlédico - GDH lvÉd¡cos

Hos pital¡ução Dom ic¡l¡ária

Total GOH Clrúrg¡cos Ptogramados

lntemamento C¡rurgico Programado -
GDH Cirurgicos

Ambulalório Cirurg¡co - GDH Cirurgico:

Atend¡mentos Urgentes
(s/lnternamento)

Hospital Dia (n'de sessôes)

Seruiço Domiciliário ( node vis¡tas)

Hepatite C

Doenças L¡sossomais

PTCO - No Doentes com Pré-
A€liação e Cirúrqia Bariátrica

32 855 28 8&t

285 376

91 261

42 535

,169

73

0

154 115

10 35'l

168

13 368

38/.2

I 526

193 025

23€/'4

1 439

35

1

¡108

253 897

72 178

29 427

605

47

81

181 119

l0 100

138

13 591

3 482

10 109

150 457

2't 673

814

17

1

351

31 ¡150

286 326

92 885

¿16 367

I 385

63

800

193 ¡l4l

10 438

149

15 255

4 523

'1o732

153 465

22 080

1 016

17

1

500

12,8%

28,2%

57,6%

128,9%

34,0%

887 ,70/o

6,6%

3,3%

8,0%

12,2%

29,9o/þ

6,20/o

2,0o/o

1,90/o

24,8o/o

0,00Á

0,0%

42,50/o

289 182

93 810

46 830

1 398

63

808

195 372

10 542

150

l5 ¡t08

4 569

10 839

154 999

223W

'l 026

17

1

505

æ2 f,68

91715

47 æ8

1 411

63

816

197 323

10 æ7

152

15 563

4 615

10 948

156 549

22 523

I 036

17

1

510

1,t%

't,0%

't,0%

0,9%

0,æ6

1,Oo/o

1,Vh

1,Oo/o

0,7%

1,0%

1,M

1,Oo/o

1,W

1,00/o

I,Wo

0,ooÁ

0,00ó

1,0%

2,00Á

2,0%

2,M

1,90/o

0,0%

2,O%

2,0%

2,V/o

2,0%

2,0%

2,Oo/o

2,00/o

2,00/o

2,Oo/o

2,0%

0,0%

0,0%

2,00/o

8,9% 31 765 32 083 1,0% 2,æ6
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Paralelamente, prevê-se a dinamização e a diferenciação da atividade assistencial a diversos

níveis, nomeadamente:

a criação do CRI de Oftalmologia, assenta na responsabilização individual e organizacional

que permite alcançar uma maior qualidade e eficiência, traduzindo-se em mais acesso,

satisfação e ganhos em saúde para os cidadãos e em melhores resultados para os

profissionais e para o hospital;

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

doenças respiratórias, doenças cardíacas e doenças do foro mental;

a gestão da lista de espera para primeiras consultas, respeitando os tempos máximos de

resposta garantidos e mantendo o objetivo de resolução dos casos com tempo de espera

superior a 9 meses (objetivo que já foi atingido em 2020);

a continuidade da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional de telesaúde

em MFR [TeleMFR), que permitirá a colaboração dos médicos especialistas do CHEDV com

as unidades dos cuidados primários, através da realização de teleconsultas e de

teleconsultoria para os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte;

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

garantidos e resolvendo os casos com tempo de espera superior a 1Z meses;

a
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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, nomeadamente na área da radiologia de intervenção;

a contratualização interna de produção adicional de primeiras consultas, cirurgias e MCDT's

necessários à atividade cirúrgica e à recuperação da atividade programada não realizada por

força da COVID-19.

Nos termos do Acordo Modificativo do Contrato Programa para2021' foram ainda contratados

incentivos institucionais, em função do cumprimento de objetivos de desempenho da urgência, do

desempenho assistencial, acesso aos cuidados de saúde, qualidade e desempenho económico-

financeiro. O valor dos incentivos institucionais será atribuído de acordo com o cumprimento das

metas estabelecidas para cada um dos objetivos definidos.

Quadro 4. Obietivos de desempenho do Serviço de Urgência para2O2l

a

a

A rea

Serv¡ço dE Urgència

Forlie:ÇP 2021

lndicado r
P Esos

Relat¡vos
$t

M eta

40,22

6,80

84,0

4,02
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U.l Èso dos episod'ns de urgência com prioriJade atrbukJa verde/azuUbranca

U.2 Èso dos episódios de urgência com internarento

U.3 Èrcentagem de epbódios de urgência atendklos dentro do tenpo de espera

previsto no Èotocolo de Triagem de lvbnchester

U.4 Èso dos utilizadores frequentes (> 4 epbódios), no total de utilzadores do

Serviço l.Ìgênch

U.5 Rácio Consultas Externas/episódios de urgência

20

20

20

20

20

PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E ORçAMENTO (PAO)



0
\l

Quadro 5. Obietivos de acesso, desempenho assistencial e efìciência para2O2l
ß?k
k

Àf Pg@ilagem de úlsoÞ3 om L¡sb do EspoE paB
Consull (!EC) donto do Tinc
A2 Pe@ntagem ds @¡sulias real¡adas denho d6
bmpos mátim6 de 16posta garanüdos OiiRc)
4,3 P.Þobgm ûbnb6 am L¡¡t do lßditG páG
CiruEia (LlC) drrùo do tùßc
À4 Peræntagem de doêntæ opeÊdos dento dos TlßG

À5. Psmbgem ds sdsódiG de urgånc¡. abndidc
dsnùo ó bmpo do æpo€ pßrßto no protoølo dg
ùiagom

A6 Pê@ntagem de doent6 rcferenc¡ados pâra a
RNCCI, âEliados/@nñmadæ pela EGA aló 2 dias anþs
da alt¡. no bbl de doent6 rebFnc¡ados paÉ a RNCCI

B. Qulid¡dê
B.l Pe@nbgem de G¡nternamenlos em 30 d¡as, na

82 Pe@ntrg.m de c¡rurgiæ Þal¡ad€! sm ambula6do,
p€E poc.dìm€nbs Lndsncialmonb 6mbulsbláÉ¡s

8.3 Perce¡t¿gem ds c¡rurg¡as da an€ obfuadæ næ
pimeiEs 4E horas
8.4 lndie do nortalidsds aj6i.da
8.5. lnd¡æ de demoø média ajustðdâ
8.6 D€m@ módia antr6 d6 c¡rurgia

C, Efic¡ãnci.

C.l Gôsl6 opsEc¡onais por doonts padrào

C2 Doe¡te pad¡ão por mód¡@ EfC
C.3 Doenb pddr¿o por snfumoi.o ETC

C.4 Porænbgêm d6 Oâstc øm horas e¡faord¡náriâs,
suplemo¡tos ê br¡ecime¡tos de seniçps elornos
(selecionadG) no totàl dg gaslos @m pæsoal

a
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71,5

73.5

83,8

75,9

84,0

71,0

66,5

78,7

75,7

u

71.0

67,2

82,0

75,9

84,0

0,096

I,eh

4,7/o

o,2vo

0.0%

72,4

68,5

83.7

77,4

84,0

1,Øo

1,ú/o

1,V.

1,Wø

0,Vo

3

60

10

10

't0

10

10

10

20

3

3

3

4
4

20

5

5

5

72,5 50,7

3.'t9

34,6

51,2 1,V/r

3,46 8,5%

34,6 0,f¿

51,2 51,3 0,f/o

3.45

2,V/o

2,æ/"

2,'tvo

2,V/.

0,0%

o,2%

-0,3v. -0,67"

1,?/. 2,e/o

1,e/o
1,V/o

1,v/o
1,yh

æ/o 0,æh

71,7

67,8

t2,8

76,6

84,0

3,84

24,8

16,9

3,44

35,3

31,6-0,20/.

17,6%
7,5./ô

5,5%

31,3

0,9800
1,0000
0,58

0,9700
1,0000
0,58

1,'to/o

-2,0%

0,e/"
0,æ/.

-3,0./.

0,0./"
0,rÁ

8,9"¿
12,7%

4078,98€ 4038,59€

77,9 78,6
52,8 53,3

35.0

0,8330
0,8946

0,5./

31,00

0,8500
0,9300

0,56

31,0

1,0000
't,0000

0.58

Elor melhødo
9rupo
77,1
52,3

352,17

u,4
56,5

€

70,8

Em 2021', existirá uma grande aposta na melhoria do acesso, traduzida no aumento da

percentagem de doentes tratados dentro dos tempos máximos de resposta garantida e na diminuição

da mediana de espera, quer para consulta, quer para cirurgias.

Para tal prevê-se a continuidade de um conjunto de medidas, já referidas, que serão

complementadas com ações de eficiência, nomeadamente:

16,4

22,2 n.d. 22,9 22,9 22,9

o reforço dos mecanismos de aviso aos doentes, através de envio de mensagens por SMS,

com base no agendamento de consultas e exames registados na aplicação de gestão de

doentes SONHO;

a criação de condições que facilitem ao utente a desmarcação da consulta, o que permite

diminuir a taxa de faltas à consulta externa e a marcação de outros doentes para os mesmos

períodos.
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Recursos Humanos

No ano de 2021,, a gestão dos recursos humanos necessários à prossecução da missão do

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., volta a estar fortemente condicionada pelo

impacto da pandemia pela COVID-1,9 e pelas medidas implementadas para a sua mitigação.

Apesar do esforço concretizado para adequar as dotações de pessoal, nomeadamente, nos

grupos profissionais mais carenciados: pessoal médico, enfermagem e assistentes operacionais, às

necessidades impostas pela procura de cuidados de saúde pela população de referência, este foi

diluído pela necessidade de implementar as medidas de carácter imediato e extraordinário

necessárias ao ajustamento da atividade assistencial às exigências de prestação de cuidados no

âmbito da referida pandemia.

Esta situação atípica irá refletir-se na capacidade desta instituição, em dar continuidade à

política de contratação em regime de contrato de trabalho, em detrimento do recurso à prestação de

serviços médicos, dada a necessidade de afetar, maioritariamente, a atividade dos novos especialistas

contratados à prestação de cuidados aos doentes infetados pela COVID-19.

Será ainda continuado o esforço de recrutamento de profissionais médicos especialistas de

diferentes áreas, com competências específicas em Emergência/Trauma, para suprimento das

necessidades de pessoal do Serviço de Emergência, constituído pela Urgência Médico-Cirúrgica

assegurada na unidade de Santa Maria da Feira e pelos Serviços de Urgência Básica, localizados na

unidades de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, para fazer face à elevada dependência deste

serviço do recurso à prestação de serviços médicos, para garantir as escalas mínimas necessárias à

prestação de cuidados de saúde. Contudo, esta medida fica dependente da autorização da tutela das

propostas de contratação nominais apresentadas no seguimento deste esforço.

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'

Quadro 6. Número de colaboradores com vínculo à função pública ou com CIT sem termo

3L2-202231-12-2023 31-12-20â31-12'202031-fl-2021 õx201 21crupo P rollt!lonet

Conselh deAdmroskaç¿o / P€ssoál Drç€nle

EnfeFagen

T&n¡€o de DrêgrcsÙco e T€fåFutLca

Ouko P€sscål Técn co

Assslenle l&nrco

Ass slenle OFrôc o¡¿l

Tol.l

I
295

626

5-o

6

f1

630

1

1.9ß

ú

56
6&

65

fi

693

1

2.313

24

523

6æ

5€

û
il

693

1

2.320

680

56

tr

693

1

2.320

24

680

56

tr
E

É3

693

1

2.320

60 0t{,
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Tendo por base a estratégia, os objetivos estabelecidos e as limitações que o CHEDV tem tido na

contratação dos recursos humanos prevê-se para 2021 uma necessidade de reforço do quadro do

pessoal do CHEDV, em 7 médicos mantendo-se sem alterações para 2022 e 2023, tal como

apresentado no quadro seguinte:

Quadro 7. Número de Recursos Humanos do Quadro de pessoal ZOZO -ZOZ3
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No quadro seguinte, é indicada a evolução do número de RH para o período 2019-2023 e os

gastos com pessoal.

Quadro 8. Evolução do número de RH e gastos com pessoal
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De acordo com a Circular Série A n.q 1399 da Direção Geral do Orçamento, contendo as

instruções para a preparação do Orçamento do Estado para2021, a orçamentação da despesa com

pessoal, independentemente da data em que se planeia fazer acontratação, inclui: catorze meses de

remunerações certas e permanentes e de outras despesas de natureza certa e permanente; a

prestação de trabalho em horário normal, ou horário parcial; os suplementos, subsídios e a

contribuição da entidade patronal para a segurança Social ou CGA, de acordo com a taxa contributiva

aplicável.

Os gastos neste agrupamento estão ao mesmo nível de 2020, prevendo-se:

o a continuidade do processo de valorização remuneratória dos profissionais do setor

empresarial do estado, iniciado com o Orçamento de Estado de 2018;

. o reajustamento do número de profissionais para fazer face às necessidades originadas pela

implementação do horário semanal de trabalho de 35 horas, as quais não se encontram

supridas na totalidade, com particular impacto na carreira de Assistente Técnico e na

carreira de Assistente Operacional;

¡ a afetaÇão definitiva dos profissionais necessários ao funcionamento da nova área de

internamento de doentes cirúrgicos do Hospital de São Sebastião e da nova unidade de

cuidados intermédios;

. a contratação de profissionais, em regime de contratos a termo, tendo em vista o reforço de

recursos humanos necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia

pela COVID-19.

As principais linhas de atuação no âmbito da gestão de recursos humanos, definidas pelo

Conselho de Administração para 2021., visam dar continuidade à política de adequação do Mapa de

Pessoal à atividade assistencial, da qual resultam as seguintes necessidades:

. recrutamento para os cargos de direção e chefia em consonância com o previsto no Decreto-

Lei n.q 1'B/201'7, de 10 de fevereiro;

. preenchimento dos postos de trabalho afetos à carreira de Pessoal Dirigente/Administração

Hospitalar, entretanto deixados vagos pela nomeação dos profissionais que os ocupavam

para o exercício de cargos de gestão ou chefias noutras unidades do SNS, reforçando

significativamente a equipa de gestão intermédia deste Centro Hospitalar, nomeadamente,

no âmbito da gestão das Unidades de Gestão Cirúrgica, de Medicina Crítica (Anestesiologia,

Emergência e Serviço de Medicina Intensiva) e de MCDT, e ainda no âmbito do

acompanhamento das unidades hospitalares de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira;

. preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal 202tparaa carreira de

Enfermagem, dando continuidade à adequação do número de profissionais de enfermagem

ao número mínimo necessário à constituição das equipes de enfermagem que permitam

assegurar a prestação dos cuidados de saúde com qualidade e segurança, nos quais se

incluem os profissionais necessários para dotar a nova unidade de cuidados intermédios e
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aumento de camas cirúrgicas que originou a abertura de mais uma ala de internamento

cirúrgico;

reestruturação do Mapa de Pessoal da carreira de Técnico Superior de Saúde resultante das

necessidades de adequação do mesmo à criação da carreira de Farmacêutico nos hospitais

do SNS;

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal para a carreira de

Assistente Técnico, dando continuidade ao esforço de reajustamento do número de

profissionais dos serviços de apoio e logística, fortemente afetados com a aplicação das 35

horas de trabalho semanal aos CIT e as restrições à contratação de profissionais nos últimos

ciclos governativos, ao necessário para garantir o cumprimento integral das crescentes

obrigações normativas e legais, bem como para assegurar uma resposta eficiente às

necessidades do CHEDV, com especial incidência nos serviços de Compras, Gestão

Financeira e de Recursos Humanos, cujos efetivos atuais se encontram aquém dos recursos

mínimos necessários para o cumprimento da sua função. Acresce ainda, a necessidade de

completar as equipas de trabalho dos serviços de admissão/gestão de doentes,

nomeadamente para apoio aos Secretariados Clínicos do internamento das várias

especialidades, balcão de atendimento central e reforço da equipa de apoio ao Contact

Center, que demonstrou de forma inequívoca a sua vital importância no apoio à continuidade

dos cuidados a uma população espalhada por uma área de influência geograficamente

dispersa e com fracas acessibilidades, não só em contexto normal, como em contextos

adversos, como o exemplificado pela pandemia;

preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal para a carreira de

Assistente Operacional, com particular incidência nos serviços de apoio e logística,

particularmente, os serviços de Logística e Imobilizado, Higiene e Limpeza, Tratamento de

Roupa, Instalações e Equipamentos, Arquivo, Segurança e Transportes, reforçando a

capacidade interna da instituição sem recurso a prestadores de serviços externos, bem como

para garantir a necessidade de pessoal assistente operacional inerente ao início de atividade

da nova unidade de cuidados intermédios e aumento de camas cirúrgicas que originou a

abertura de mais uma ala de internamento cirúrgico;

preenchimento dos postos de trabalho previstos para a carreira de Informática (técnicos e

especialistas), progressivamente desocupados desde 2015, carecendo o CHEDV de contratar

3especialistaseltécnicoporformaaevitararuturadoserviçoeorecursoacontratação

externa para assegurar o funcionamento permanente do mesmo cumprindo integralmente

os normativos legais de segurança, fidelidade e proteção de dados;

contratação dos profissionais Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica necessários

a adequação dos cuidados assegurados por este Centro Hospitalar às necessidades da

população, bem como para garantir a diminuição do recurso a prestadores externos para a

satisfação das necessidades dos serviços clínicos, no âmbito dos MCDT;
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suprimento das necessidades de pessoal Técnico Superior para o exercício de funções

técnicas especializadas indispensáveis ao funcionamento dos serviços de auditoria, controlo

de gestão, instalações e equipamentos, investigação clínica, saúde higiene e segurança no

trabalho, RGPD, gestão documental, entre outras;

ocupação dos postos de trabalho de coordenação e chefia das carreiras de Assistente Técnico

e Assistente Operacional, através da realização dos procedimentos concursais de

recrutamento necessários ao preenchimento dos postos de trabalho de coordenador técnico,

encarregado operacional e encarregado geral operacional, previstos no mapa de pessoal'

As medidas supra descritas, nomeadamente quanto ao reajustamento do número de

profissionais às necessidades de uma organização eficiente, capaz de assegurar a atividade

assistencial necessária à garantia de prestação dos cuidados de saúde essenciais à população da área

de referência deste Centro Hospitalar, privilegiando a contratação de pessoal, em detrimento do

recurso a trabalho extraordinário e prestação de serviços médicos, resultam nas necessidades de

recrutamento abaixo discriminadas e devidamente justificadas'

O impacto das necessidades de recrutamento identificadas na evolução das despesas com

pessoal é apresentado nos quadros que se seguem e está devidamente previsto no orçamento

apresentado no presente documento, tendo sido consideradas, na elaboração da referida previsão,

as instruções contantes do Despacho n.e 395/2020 do SET.

a

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
E 

PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO (PAO)



Quadro 9. Evolução dos movimentos de Pessoal Médico previstos paraZOZL

C atego r¡â Sorv¡ço/Espoc¡al¡dade M P 2021 Efect¡vos e 31,.12.2020 Safdâs 2O2l Entrcdàs 202.1 Just¡f¡cação

Possoal Médico

Anestesiolôgia

Cãrdio logia

Cirurgis Goral

Cuidados Paliativos

Em€r96ncia

Endocrino logia

Gaslrentgro logia

Ginocolo giâ/Obst€trlciå

Hemalologia-clf nica

Hospital¡Eção Domicf liária

lmuno-hemorerapia

M odic¡na do trâbalho

Necessrdade d€ assogutar pro
cirurgicos face a safdâ po r âpo sontação de 1€spæ¡alista.

naß quêgaranlam o runcþnamonto p¡eno do b¡oco oporatór¡o, ovitando o dospêrd¡cio de t€mpoe

I
'a noc€ssidade âbso¡uta dg abrir a Unidad€ Coro nária para desoonggstionar o mutto cong€stio nado S€ry¡ço de Cardio log¡a do CHVNG/E
'a nocêssidado do aumentar o por¡odo do cob€nura à urgéncia (ds fo nna progressiva, até às 24 ho ras € depo i9 fins-do-s€mana)
'a assunção progræs¡vâ d€ tarofas nostê mo m€nto r€aliadas no Cl'IVNG/E (pacing, aritmologia cll nica, imagom avançada,
cardio miopatiag, insuf iciência cardf aca. €tc.)

O CHEDV fo¡ designado om iulho dô 20t co mo Cenko do Reforénc¡a para a Oncologia na ár€a Hepato bilìopancroática, tondo obtido a 6u6
acreditaçào em junho do €no seguinte. O func¡onam€nto do CR pressupóe a existóncia do equipas multidisc¡plinares €xpôrionl€s €
altamgnts qualificadas capazes do garantir qug os cuidados d€ saúds såo pr€stadog do ¿cordo com os ma¡9 olovados padóos d€
qualidadê, om conformidade co m ê ovid6ncia clfnics dispo nfvol € as r€com€ndaçóos sspeclf¡cas da comunidâde ci€ntlf¡oa, b6m como, a
posso ds competôncias nâê árêas do €nsino/fomação e invostigâção qu€ lhes poÍnila co nstituir-se como agontes de inovação.
É âinda imp€rat¡va a capácidåd€ pare a prêstação do cuidados €ss€nciais om caso d€ ine6porada falhâ d€ r€cursos € para mantêr a
6stabil¡dadê. a cãpscidad€ técn¡câ € a pelcia do contro do referôncia, atravós do plano sust€ntév€l do recu160s humanos € d€ âtua¡iäção
t€cnológica. polo que tendo o referido centro sido confro ntado com a sa¡da a muito curto praæ de 2 ogpgcisl¡stâs €m cirurgia gêral qu€
int€gravam sta equ¡pa € imprescindfvol acautelar do imodiato â sua substituição por foÍma a garantir a manutonção da capac¡dado lécnic¿
€ humana do preataçáo de cuidado s altam€nte €sp€cialiado numa érea do reco nhocida impo nánoia na prsstação d€ cu¡dEdo s d€ saúd€.

Equ¡pa apênas d€ 2 elementos n¿lo cobrindo a3 necessidadeg da população; impossibilidado do assogumr o s€rviço nag eusðncias d6 um
6l€m6nlo,
Nocossidade dê lo rmação d€ módicos ìntonsivistas co mo r€sponsávsis do cicuito do do onto critico no ¿lmbilo hogpilalar, dosde a sala do
om€rgência, emergðnciâ inha-hospitalar € atividado assistencial nas unidados do cuidados int€nsivos (nlv€l ll e nlv6l lll).
lnd¡cação dos mot¡vos para a ¡mprescind¡b¡lidâdo i A Equipa lnira-hospitalar do Supo rt€ €m Cu¡dados Paliativos (EIHSCP ) apr@onta
problomas grav€s r€lãcio nados co m a escassez do profissiona¡s rnódicos dcvidarn€nto habilitados com fo rñaçáo €specff¡ca avançada o u
ospêcialiada sm cuidados paliativos parâ âssogurãr a co b€dura das nocessidad€s assist6ncìais.
A EIHSCP ex€rcs a sua actividade qu€r €m rggimo d€ ambulató rio (co ngulta oxto¡na € hospilsl de dia) qu€r €m intohâmento (n€sto c6so €m
regimodo consullador¡a).
Número de colabo râdoros é mân¡festamente rgduzjdo para co bertura de 3000 ho ras nsc€ssárias na Urgénc¡ê da unidad€ de Sants À¡ aria da
F€ira, no seruiço de Urg6ñc¡a I ás¡cê da unidado do São João da M ad€Ìa e serviço do Urgénoia Bás¡ca da un¡dade de Olivoira do Az6méis,
dado qu€, ¡ncluindo horas extraordinárias, co brêm âpenas cerca de 700 ho ras semanaig. As rogtantos são co b€rìas po r pr€stadores de
señiço s, sondo , [þ rtânto, im prêscindiv€l pro codor às rêforidas co nlratação a f¡m de rodu¿r/eliminar a dopond€ncia de progtado ros de
sorviço.

Efoct¡vos insuf¡ciontês pâra garant¡r a as9¡stôncia à po pulação dg r€f€r6ncia. lncapacidado do cumpr¡monlo dos TIM RG o de rôaliar og
M CDT's necessários. os quais €stão a ser âdqukidos no sector privado.
Com ostas contrataçâos pr€t€nd+es d¡spo r dê mais r€cursos humanos para ass€gurar o serviço dg Ginocologia-Obstetrlcia e um
aumonto da pÞdução, no mêâdam€nt6:
.1440 Prim€iras Consultas módicas com maþraçäo
. 8642 Co nsultas Subsequsntes
.288 GDH cirúrgico € médico
Est¿6 co nlralaçô€s irão a¡nda co ntr¡buir para a r€dução da nocgssidadg do rocurso a trabalho €xtraordinário €y'o u pr6tâçåo de s€rviços
bêm como os respeclivos €ncargos.
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Serv¡ço/E.p.cial¡dâdo M P 2021 Efect¡vos e 3112,2020 Safdas 2021 Entradås 2021 Justif¡c açäo
C ato go.¡ â

Garanl¡r apoio às 3 UCIP s COVID e a todas as M sd¡c¡nas COVID, sem da assistência também ao lnlernâmgnlo de ¡,4 FR (UDA), ä

s € dos Contro d€
2.fl

38

Q,
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2ß

uAVC, às M €dic¡nas não COVID, à Oftopêdia, à cirurgia (no m€adamonto aos do6ntos e¡ uclP Não covlD, onco lógico

Reforénciâ), à P €diatr¡â/N æ nato log¡a/B orçário e a o utro s sorviço s som pro que so licitado '

Para colmatar â sa¡da dê do¡s ol€mênlos para outros 9oruiço9

Nocess¡dad€ d€ ássegurar iâ vord€ avc e intornamento

N€cêssidad6 de rodu¿r a depgndênciâ da preslâção do sorviços módico3

Necess¡d€de dê gârsntir o funcio namênto do s€ruiço d6 urgónc¡a d€ o ftalmologia; r€ab€rtura d€ 2 p€rlodos d€ bloco na unidado d€ SJI\¡

(ênc€rado s po r falta de médicos): cumprimento do s TM RG ao s ut€nt€s á os pera do prim€iras co nsultas o do co nsulta gubsoqusntos

Rodução da noc€ss¡dade d€ r€curso a horas €Xlrao rd¡nárìas e prestação de s€rv¡ço para garantk o funoio namento do serviço. Com osta

co ntratação pr€t€nd0-66 dispo r d€ maig rêcursos humanos pafa assogulaf o s€rviço de onco logia e um aum€nto da pfodução,

no moadamento:
. ?0 Pflmeras Consullas M ódtcas co m mâp ração
. 54OO Primohes co nsultas sem mejo ração o Co nsultâs Subsoquontes
.625 Sessões de hospital de d¡¿

.720GDH deámbulatório
O sgruiço de Ortopedie perd€u 2 espocialistas altame¡to difsr€nc¡ados em cìrurgia do joolho, quo tom s¡do imposslvgl substìtuìr. Estê facto

lom co ntribuldo para um agravamonlo subgtancial da lista do €spera d€ Orto psdia, já de si bastante ac¡mã do s TM RG A orosce a

nêceaaidâdê d0 ropo r o númoro dê horas d¡spon¡vel para assegurar'a co bortura do s€rvi9o do urgôncia agravada pola saída dêstæ

prof¡ssiona¡s, bom co mo, pelo envolhecìmonto do co rpo médico e co nsequents disponsa do trabalho notumo o/o u €m a€ryiço do urgðnciâ

Átualmonte,osoruiçod€odopodiârocoreåcontrataçãodeosp€oialistag.om.egimed€pr€3taçåossfviço par6assegufsfoapoio

osp€cialiado ao 6grviço do urgðnciâ médico-cirúrgica, o para co mbat€r o aumonto da l¡sta de sspora. No êntanto gsta so luçäo f ica m uito

aq;ém do dæojávol dado os profiss¡onais nsst6 rogimo nåo ¡ntograr€m as oquipas cirúrgicas, do forma continuada' o quê, preiudica a

rêntabiliäção da9 suas compet6ncias €specialiædas, impossibìlitando a rocup€raçáo dos Tlvl RG pârticularm€nts' nâs intêÑ€nções ao

joolho, nomeâdamont€, cirurgia do revisão artro plásl¡ca do joolho € c¡rurgia artroscó pioa

pârâ cobertura das neôe6s¡dades de atendimonlo aos doent€s que reco rrgm ao sorviço do Urgéncia Podiátrica do CH EDV. E P E

R€duz¡r a dopond6ncia da proêtação do 8oryiços para ass€guraf o atondim€nto atempado doa ütontes. s¡tuação âgravada polo aumsnto da

procu€ dosl€ sêNiço o rig¡nâdo pelâ situaçåo pend€micâ om que nos onco nt'anìoa
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Adoquâção do núm€rc de profìssio naig às noc€ssid¿d€g d6 pfodugåo intôfna derivadas dos $forço s de rêcuporâçäo das TM RG

ospecialidades cìrurgicås. da sbeftura da nova unidado de cuidados interméd¡os o do apo¡o ao sêrviços de urg6ncia

A eacassêz de rêcußo humanos mód¡coa nosta €spocialidad€, o tempo d€ ospera para prinì€ira co nsulta € parå cirurg¡å no CHEDV tem

vindo a dêgredaÊse co m um crgscenl€ incum pr¡mento s dos f M RG. D€sdo o inlcio dg F€v€roiro quo o Gabinôto dê Sua Exa e Sr' M ¡nisko

dasaúdo€aACSSoståoamonitorizaraêvotuçåodograudôoumpr¡montodosTMRGooCHEDVas6umiuocompfomissod€
recuporação dos môsmos, s6ndo qu€ a contrat;çåo dostes prof¡ssiona¡s é a princ¡pal mgdida a lomar para qus tal objectìvo, superio rmont€

imposto como prio ritér¡o, a€ cumpra

03

0

1l

M€dicina Ff sice o R€abilitação o

1

6

M€dicinâ lnl€rna

Nourologia

Neurorrad¡olog¡a

Oftalmologia

Pessoal [¡édico

Oncolog¡a l\¡édica

Ortop€dia

Otorinolaringo logia

Patolog¡a Cl¡n¡ca

Pediatria/Næ nato log¡a

Podopsiquiatr¡a

P n€umologia

Psiqu¡atna

Rsdiologia

Reumatologia

Urologia

Cl¡nic6 Geral
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Quadro 10. Evolução dos movimentos de Outro Pessoal previstos paraZOZL

C etcgo rl¡ S.rvlço/ Esp.cl.lldâd. Entredas 2021 J ustll¡or 9¡o

Cargos Dirigentes sem Órgãos Sociais

Técn¡cos Superiores de Sâúde

Pessoal Famacêutico

Técnicos Superiores

Pessoal lnformática

Pessoal Enfermagem

Apoio Jurid¡co e Contencioso

Co m pras

Gestão de Doentes e Arqu¡vo

Gestão Financeira

Gestão Recursos humanos

Logísticâ € lmobilizdo

Planeamento e Apo¡o à Gêstao

Qualidâde, Acreditação e Certif icação

Seru¡ço Social

Psicolog¡a Clínica

Farmácia/Leborêtó r¡o

Apoio à Gestão

Aud¡torìa

H¡g¡€ne e Segurançâ no trabalho

lnstalâÇões e Equ¡pamentos

Formação e lnvest¡gação

RegistÕ Oncólogico

Protecção de dados

Especialista

Técn¡co

Enferm€¡ro

7

þ

Recrutamento para os cargos de d¡rêçåo e chefia, nos lermos do previsto no Decreto-Lei n.o ß/20f, de O de
fevereiroedoNovoRegulamentolnternodoCHEDVparaos serviçosqueseencontramemsituaçãodegestão
corrente.

Po r trans¡ção da carreira técnica super¡o r mediante o btenção do s requisito s de ingresso na carre¡ra ds TSS.

Po r apl¡cação do Decreto -Lei n.o t8/20n e ß912017, de 30 de ago sto, e ACT para a care¡ra farmacèutica e po r
transição da carreira técnica superio r de mediante o btenção do reques¡tos de ¡ngresso na carreira farmacéutica
Necessidade de refo rçar a capacidade técnica espec¡aliæda ind¡spensável ao planeamento e co ntro to gestão a fjm d€
pemitiro dev¡do acompanhamento da execução do plano de atividades.
Adequação do número de profissio nais ås ex¡gèncias legais de audito ria interna, tendo em conta a dimensão do centro
hosp¡talar.
Adequação donúmero detécnicosdehigieneesegurançaao número deprofìss¡ona¡sdainstituição,tendo em conta
os rácios legalmênte fixados.
Suporte ås interuenções de manutenção necessárias à garantia do cumprimento dos requisitos mínimos de
segurãnça no funcionamento das instalações e equ¡pamentos deste centro Hospitalar, com redução significativa da
nocess¡dade de recurso a seruiço s extemos, bem co mo aco mpanhamento das interuençõ es a rcalíât no ámbito do
plano diretordestêCentro Hosp¡talar.
Apoio técnico espec¡aliædo aos projectos deformação e investigação desenvolvidos pelo chedv ¡nstìtucionamente
ou em parceria com ent¡dades €xternas.

Cumpr¡mento das obrigação legais.

Cumprimento das obrigaçôes legais

Ocupação dos postos de trabalhado que vem sendo de¡xados vagos desde 20€, por saida de prof¡sssionais cuja
substituição não tem v¡ndo a ser autorizdâ, colocando em r¡sco o funcionamento do serviços de s¡stemas de
informação.
Necêssidade de âssegurar o apo io técnico ao hardware de supo rte à ativ¡dade do CH EDV, nas très unidades que
compoem o centro hospitalar.
Substitu¡ção do s pro f iss io nais transferido s para assegurar a no va unidade de cu¡dado s interm édio s bem co m o a
abertura de uma ala de internam ento cirurgico a fim de perm¡tir o cum primento dos o bj€ctivos fipdo s em co ntrato -
programa o setuiço. Parte destes postos serão ocupados pela conversao dos contrato dos profiss¡ona¡s de
enfermagem celebrados ao abrigo do n.o 6 do Dec r€to-Lei n.o î-A /2020,de ß de matço, no s termos do d¡sposto no
Oecreto-Le¡ n.o 89/2020, de 6 de o utubro. alterado pelo Decreto-Lei rc6-A/2020, de 30 de deæmbro.

3

þu

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, EPE PLAN0 DE ATtVIDADES, TNVESTTMENTOS E ORçAMENTO (pAO)



Se rv ¡ç o / Espe c ie ¡¡da de Entredas 2021 Justlf¡c8çåo
C atego rla

com pensar o défice originado pela trans¡çao do ho de trabalho semanal das 40 para as 35 ho ras, que nesta

Técnìcos D¡agnóst¡co e Terapêutica

Assistentes técnicos

Assistentes Operacio nais

Análises Clínicas e Saúde Publica

Audio lo gia

Cardio pneumo logia

F atmácia

Neurofiosio logia

Ortótica

Radio lo9¡a

CoordenadÕs Técnicos

Assistentês Técnicos

Categorias de Encarregado Geral Operacional

Encarrêgado Geral

Assrstentes Operac¡o nais

profissão totalizo u 7 etc. Os po sto s seräo ocupados pela co nversáo dos co ntrato do s profissio nais dê técnico s de

anátises ctínicas e saúde pública celebrado s ao aÞr¡go do n." 6 do Decreto-Lei n.' 0-A/2020, de € de março 
' 
nos

termo s do d¡sposto no Decreto -Lei n.o 89/2020, de 6 de outubro, alterado pelo Decreto -Le¡ î6-A/2020, d€ 30 de

dezembro.

Necessidåde de assegurar co bertura da po pulaçao de refefência do c H EDV, no que ao s cuidado s de

Oto rrinolaringo log¡a d¡z respeito, evitando a necessìdade de reencaminhamento dos do entes para o utras entidades

por parte do CHEDV e até pelos ACES.
Reforçodaequ¡paparaminimiäralistadeesperadeexames,suprindo odéf¡cerecursoshumanosoriginadopela
transiçâo do horário semanaldetrâbalho de40para3Shoras.Apo¡arareposição do apoio deCard¡ologiaao Seruiço

de Urgência Médico-Cirúrgica do CHEDV no per¡odo d¡urno.

Compensar o défice o riginado pela transição do ho rário de traÞalho semanal das 40 para as 35 ho ras. O posto de

trabalho será ocupado pela co nversão do co ntrato do TSDT - ram o farmácia celebrado ao abrigo do n.o 6 do Decreto

Lei n.o 10-A/2020, de € de março, nos termo s do disposto no Decreto -Lei n." 89/2020, de 6 de o utubro, alterado pelo

Decreto-Lei t6-A/2020, de 30 de dezembro.

Necess¡dade de assugurar a reâliæção de estudos de electro neuro graf¡a, electro mio grafia e po tencìaìs evocado s

imprescindíveis parâo d¡agnós¡co diferencial,esclarecimento,or¡entação eseguimento das patologias neuro-

musculares, ass¡m como de algumâs lesôes neurológ¡cas centrais elim¡nando a dependència do rscurso a outras

instituiçoes e âinda prestadores de seryiços externos.
Reforço da equipa para minimiär a lista de espefa de eÆmes, suprindo o défice recursos humanos originado pela

transição do horário semanal detrabalho de40 para 35horas.

Compensar o défice orig¡nado pela transição do horário de trabalho semanal das 40 para as 35 horas, que nesta

profissão totalizou 5 etc., neceSS¡dade apenâs parcialmente Suprida pelas contrataçoes autoriædas em anos

anteriores. Este posto de trabalho será preenchido pela conversão dos contrato dos prof¡ss¡onais de técnìcos de

análisesclinicasesaúdepúbl¡cacelebradosaoabrigodon.o6doDecreto-Le¡n"10-A/2020,deßdemarço,nos
termos do dispo sto no Decreto -Lei n.o 89/2020, de 6 de o utubro, alterado pelo Decreto'Lei 06-A/2020' de 30 de

dezembro.
Necessidãde de assegurar as funçõ es de chefia da carre¡ra de ass¡stente técnico, devidamente previsto s no mapâ de

pessoâ1, que fruto restrigóes â co ntratação de profissio na¡s nos últ¡mo s c iclos 90 vernativos, não fo i po ssível

preencher.

Adequação das equipas de trabalho, fo rtemente afetadas co m a apl¡caçåo das 35 ho ras de trabalho semanal ao s c lT

Esta carência afetou pafticularmente os serviços de compras, Finânceiro e de Recureos Humanos, bem como as

equipas de trabalho do sefvìço de gestão de doentes, no meadamente no apo io ao s secretafiado s clín¡cos dos

internâmentos das várias especialidades, balcão de atendimento central e coNTACT CENTER.
preenchimentos dos posto de trabalho de chefia da carreira de assìstente operacional, devidamente previstos no

mâpa de pessoal e que fruto restriçöes à contratação de profissiona¡s nos últimos ciclos governativos, não foi

possível suPrir.
p reenchimento dos po sto de trabalho de chefia intermédia da carreira de assistente o peracio nal' devidamente

previstos no mapa de pessoal e qu€ fruto restrições à contralação de profissionais nos últimos c¡clos governativos.

não foi possivel colmatar.

Adequar a dimensão das equipas de pesso al assistente o peracio nal, fo rtemente afetadas co m a aplicação das 35

ho ras de trabalho semanal âo s c lT, refo rçando a capac¡dade da instituição ass€gurar as suas necessidãdes sem

fecurso a pfestadores dê serviços externos, nomeadamente no que se referes aos serv¡ço de tratamento de roupai

hig¡ene e limpeza, instalações e quipamentos, bem com para garantir as necessidades d€ pessoal assistente

opêracional inerentes ao inicio de atividade da nova unidade de cuidados intermédjos e aumento de camas cirúrgicas

que originou a abertura de mais uma ala de internamento cirúrgico. Parte destes posto serão pfeench¡dos pela

co nversão dos co ntratos celebrados ao abdgo do n.'6 do Decfeto -Le¡ n.o t-A l2o2o,de ß de matço, no s temos do

disposto no Decreto -Lei n..89/2020, de 6 de o utubro, alterado pelo oecreto-Lei 106-A/2020, de 30 de deæmbro '
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Salienta-se que as contratações acima identificadas não representam um aumento de postos de

trabalho em relação ao Mapa de Pessoal aprovado para2020, tratando apenas de dar continuidade

aos esforços de ajustamento do Mapa de Pessoal às necessidades efetivas da organização fruto da

revisão da grande maioria das carreiras profissionais adstritas ao funcionamento do serviços de

saúde e respetivas tabelas remuneratórias, da necessidade de cumprimento de dotações mínimas

fixadas para o funcionamento de serviços específicos, da evolução da natureza dos serviços de saúde

prestados à população e da adequação à constante evolução dos critérios de qualidade, segurança,

higiene e humanização que norteiam o funcionamento das unidades de saúde que constituem o

Serviço Nacional de Saúde, estando devidamente previstas no Mapa de Pessoal para2021,.

As alterações ao Mapa de Pessoal 2021 previstas em consequência da revisão das carreiras

profissionais adstritas ao funcionamento dos serviços de saúde, bem como, da aplicação do novo

regulamento interno deste Centro Hospitalar, não representam qualquer aumento ao Mapa de

Pessoal para2020, dado serem concretizadas por reafectação de posto de trabalho entre as carreiras

envolvidas.

Com o Mapa de Pessoal proposto para 2021, garante-se, a exemplo do ocorrido em anos

anteriores, que o Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento para 2021- contempla uma dotação

de pessoal ajustada à atividade assistencial prevista tendo por isso sido aumentado em 7 médicos.

Face às dificuldades de contratação que se têm sentido, bem como ao atual quadro de incerteza

ditado pela evolução da Pandemia pela COVID-19, optamos por não prever a alteração do quadro de

pessoal do CHEDV para2022 e 2023.
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3. Orçamento Económico

Castos

A situação pandémica que o país atravessa, exigiu um esforço acrescido do Conselho de

Administração que continua a zelar pela garantia da continuidade da qualidade da prestação de

cuidados de saúde, garantindo a sustentabilidade económico-financeira do CHEDV, o cumprimento

das orientações do Ministério da Saúde e otimizando a capacidade instalada para dar uma resposta

adequada à pandemia pela COVID-1.9.

para2021.,prevê-se que o aumento do total dos gastos operacionais tenha origem na evolução

dos custos com mercadorias vendidas e consumidas que apresentem um aumento de 3,5%.

Os valores previstos para2021, das restantes rubricas de gastos, situam-se ao mesmo nível dos

valores estimados para o ano de 2020, jâque nesse ano apresentaram aumentos significativos devido

às exigências do combate à pandemia pela COVID-19, nomeadamente em termos do aumento

drástico do consumo de equipamentos de proteção individual, bem como à recuperação da atividade

programada que foi adiada por força dos picos da pandemia pela COVID-L9'

A previsão de gastos para o período de 2022 e 2023, está coerente com os níveis de eficiência

esperados, bem como com a evolução prevista da atividade assistencial, definida num quadro de

incerteza quanto ao impacto e evolução da Pandemia pela COVID-19, pelo que poderá sofrer

alterações futuras.

Assim, a evolução dos Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, refletem a

previsão de um abrandamento dos consumos específicos do tratamento de doentes com a doença

COVID-19, na expectativa de que o número deste tipo de doentes venha a reduzirl

O quadro seguinte apresenta a evolução das principais rubricas de custos:

Quadro 1,1. Evolução de Custos
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Quadro 12. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

y--

tr

+,

4
C usto das M orcâdor¡¡3 Vond¡da! o 2023 2022 2021 2020

Eslimât¡vâ

20 19

Ex€cuçåo

æ7 sn.n
23.906.349,24

t€fm,m
8.7æ.m,m

6mm
600m.m
26U).æ
ã000.00

27.501.000.00

t.2ð.0æ,æ

9m.m,m
?500,æ

550m.æ
æ5.000.o

4æmæ
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ts67d)
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Ð.æ0,00
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Prevê-se, para 2021, que o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

apresente um aumento de 1 milhão de euros face a2020,justificado pelo crescimento da rubrica de

produtos farmacêuticos, em resultado do consumo de:

'/ medicamentos cedidos em ambulatório, dado que a medicação passará a ser cedida

para um período de tratamento mais alargado para evitar a deslocação frequente dos

doentes ao hospital, garantindo a sua segurança no âmbito das medidas de prevenção,

controlo e vigilância do risco de infeção por SARS-CoV-2;

./ ImunoglobulinaHumana;

,/ medicamentos de Oncologia Médica;

'/ conjunto de medicamentos utilizados no tratamento da doença COVID- L9;

'/ produtos farmacêuticos, nomeadamente: soluções alcoólicas desinfetantes, cremes

hidratantes, zaragatoas, kit's de colheita, reagentes e testes, devido à internalização da

realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2.

8m2021', prevê-se que o consumo de equipamentos de proteção individual mantenha o valor

atingido em2020, de 2,7 milhões de euros, já que nesse ano sofreu um aumento muito significativo

explicado pelo crescimento exponencial da utilização de material de proteção individual e proteção

respiratória, consumíveis para ventiladores, urinóis e aparadeiras sujeitos a maceração e

dispositivos médicos descartáveis.

Quadro L3. Fornecimento e serviços externos

FomGc¡mentos o 3cry¡ço!
Êdorno3

2023

PaoYisåo

2022

P 16v¡ião

2021

P raviråo

2020

E.l¡m.t¡vó

2020r2021

Vãlot

20'o

7.911

SubcoilElos

Serviços EspæÈl¡udos

Mãledãis deConsuño

Energia eFluidos

D6loøçò6, Esledås eTEnsFd6

S€riços Diveßos
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0,00

-75.000,00

6.000,m

50.00000
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0,1%

0,096

{,3%
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1,7%

0,0*
69.558,6

t.a37.E7a,t
fontc: Sf-C

8m2021', os gastos globais com aquisição de fornecimentos e serviços externos, mantêm-se ao

mesmo nível dos gastos estimados para2020, salientando-se as seguintes explicações e variações:

o Subcontratos - esta rubrica apresenta um aumento de 10.000 euros, face a2020, explicado

sobretudo pela evolução das seguintes subrubricas:
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o Patologia clínica - prevê-se para2021- uma diminuição de 535 mil euros, devido à

internalização da realização dos testes de diagnóstico ao vírus SARS-CoV-2, a partir

do final de maio de 2020; no período de março a maio de 2020' todos estes testes

foram realizados no exterior, dado que o CHEDV não tinha condições laboratoriais

para assegurar a sua realizaçáo interna.

Imagiologia - prevê-se para202L um aumento 175 mil euros, devido ao aumento

do número de relatórios médicos de TAC's, na sequência do aumento dos meios

complementares associados às patologias respiratórias no âmbito do diagnóstico da

COVID-L9, bem como para a realizaçã.o dos exames imagiológicos exigidos pela

recuperação prevista da atividade da produção cirúrgica.

Internamentos - para 202L, prevê-se que estes gastos se mantenham ao mesmo

nível de 2020; o ÇHEDV contrata a prestação de serviços médicos para o

internamento no exterior de utentes da medicina interna, para fazer face ao

crescente número de internamentos por razões sociais e que aguardam colocação

na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; em 2020 foi necessário

reforçar esta contratação, passando a incluir o internamento de utentes com

patologias neurológicas, devido às dificuldades de capacidade de internamento

decorrentes da ocupação e isolamento dos doentes com COVID-19'

SIGIC - prevê-se que estes gastos, em2021,,se mantenham ao mesmo nível de 2020,

já que nesse ano se verificou um aumento da transferência de doentes para outras

instituições, fruto do combate à pandemia pela COVID-19, que exigiu a suspensão

da atividade cirúrgica programada não prioritária e consequentemente os tempos

máximos de resposta garantida foram ultrapassados.

Serviços Especializados - mantêm-se sensivelmente ao mesmo nível de 2020, dado

que as contratações de prestações de serviços médicos já efetuadas garantem a

dotação adequada das equipas médicas dos serviços de urgência'

Energia e Fluídos - está prevista a diminuição de 75 ml euros, resultado do impacto

do projeto de eficiência energética em desenvolvimento no Hospital de São

Sebastião.

o

o

o

o

o

o Serviços Diversos - apresentam uma variação de 50.000 euros, resultado dos

encargos com o aluguer da tenda, onde passou a funcionar o refeitório do Hospital

de São Sebastião, uma vez que as instalações do mesmo foram afetas ao tratamento

de doentes com COVID-L9'

A evolução prevista dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos para os anos de 2022 e

2023 reflete uma expectativa de redução do impacto da Pandemia pela COVID-19, e a diminuição
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prevista resulta sobretudo da internalização darealização de testes de diagnóstico ao SARS-CoV-2

(rubrica Subcontratosl.

Os gastos previstos, para202l, com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento,

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

consultoria não apresentam valores superiores aos estimados para 2020, dando cumprimento ao

previstos nas "lnstruções sobre a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão para202t".

Para os anos de 2022 e 2023 prevê-se a manutenção do valor dos gastos com comunicações,

privilegiando-se os contactos por email, em detrimento das comunicações pelo correio ou por

telefone; bem como dos gastos associados a deslocações, ajudas de custo e alojamento, assim como

os associados à frota automóvel, uma vez que não se prevê o aumento do n.q de veículos da frota

automóvel. Relativamente à contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria não se prevê a

contratação de novos serviços nesta área, pelo que se mantém o valor de2021.

Quadro 14. Gastos associados à frota automóvel
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Quadro 15. Gastos com Deslocações e Aiudas de Custo
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Quadro 16. Encargos com contratação de estudos, pareceres proietos e consultoria
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As principais linhas de atuação no âmbito da gestão de recursos humanos, definidas pelo

Conselho de Administração para 2021, visam dar continuidade à política de adequação do Mapa de

Pessoal à atividade programada e à capacidade de resposta à pandemia pela COVID-19.

Os gastos com pessoal previstos para 2021 não apresentam variação face ao valor global

estimado para o ano de 2020, uma vez que as alterações ao Mapa de Pessoal de 2021. previstas em

consequência da revisão das carreiras profissionais adstritas ao funcionamento dos serviços de

saúde, bem como, da aplicação do novo do regulamento interno deste Centro Hospitalar, não

representam qualquer aumento ao Mapa de Pessoal para 2020, dado serem concretizadas por

reafectação de posto de trabalho entre as carreiras envolvidas.
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O aumento previsto para 2022 e 2023, tem como base a evolução do impacto histórico em

termos da legislação laboral (evolução do salário mínimo, progressão de carreiras, etc) pelo que

poderá não ocorrer, já que será determinada pelas decisões que vierem a ser tomadas pela tutela

nesta matéria.

Quadro 17. Gastos com Pessoal

2023 2022 2021 2020
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Indicadores de Gastos Operacionais

O Despacho Conjunto do SET e SEAS, de 4 de Setembro de 2020, vem adaptar o Despacho

n.a 395 /2020-SET, de 27 de Julh o de2020, relativo às instruções para a elaboração dos Instrumentos

Previsionais de Gestão de2021 flEIPG) estabelecendo que os indicadores de gastos operacionais a

considerar para a avaliação do PAO para o triénio 2021.-2023, são os seguintes;

aJ Evolução favorável do rácio dos gastos operacionais anuais pelo indicador de

produção anual, traduzida numa redução do valor deste rácio ao longo do triénio. O

indicador de produção a utilizar para o cálculo do rácio é obtido como média ponderada na

qual as quantidades são o número de doentes ou atos médicos por linha de atividade e o

ponderador é, para todo o triénio 2021-2023,a relação entre as linhas de atividade utilizada

para o cálculo do doente padrão de202O:

I'onlr:Sl ('

Fonte SICC
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Fonte SICC
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lnd¡cadores
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b) Manutenção dos gastos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços

médicos em valor não superiores aos estimados para o ano de 2020:

0,8rÉ
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c) Manutenção dos gastos globais com aquisições de serviços e fornecimentos externos

em valores não superiores aos estimados para o ano de 2020:

202012021

2023 2022 2021 2020

Estimat¡va

2023 2022 2021 2020

€ st¡måliva
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d) Os gastos com o pessoal previstos podem ser superiores ao valor global estimado

para o ano de 2020 desde que os gastos com aquisição de serviços e fornecimentos externos

diminuam, em relação ao valor estimado para o ano de 2020, em montante não inferior, sem

prejuízo do dispostos no programa de Estabilização Económica e Social aprovado pela

resolução do Conselho de Ministros na 4I/2020, de 6 de junho, no tocante aos novos

recrutamentos para as entidades do SNS:

2023 2022

€

ñ

4L

e

20201202320202021

Rendimentos
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e) Manutenção dos gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e

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

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

2020:
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Quadro 18. Rendimentos
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Para2021', prevê-se que os rendimentos totais atinjam o montante de 1L0,5 milhões de euros,

dos quais 106,1 milhões de euros correspondem ao compromisso assistencial contratualizado no

âmbito do Acordo Modificativo ao Contrato Programa para202\.

A restante parte dos rendimentos a obter em 202L, no valor de 4,4M€., provêm essencialmente

das Taxas Moderadoras (1,3 M€J, da Prestação de Serviços de Saúde a Outras Entidades

Responsáveis (1,4 M€l e Outros Rendimentos e Ganhos (1,7 M€).

O valor de rendimentos previsto no âmbito do Acordo Modificativo do Contrato Programa para

2021 é de 106,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 4o/o, face ao de2020. O valor

total para 2021, inclui 5,7 milhões de euros de Custos de Contexto e 5,3 milhões de Incentivos
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Institucionais, estes correspondem a 5o/o do valor do contrato e serão obtidos em função do

cumprimento de objetivos de acesso, desempenho assistencial e eficiência económico-financeira.

Este documento, determina para 2021.,um aumento dos preços unitários na consulta externa

(todas as linhas) e nos GDH's cirúrgicos programados de internamento (incluindo os centros de

referência) e de ambulatório, mantendo-se constantes os preços nas restantes linhas, conforme

exposto no quadro seguinte:

Quadro 1,9. Evolução dos preços fixados para o CHEDV (Contratos - Programa)

Linha de Produção

Co nsultas M édicas - primeims s/ majo ração

Consultas Médicas - primeiras c/ majoração

Co nsultas M éd¡cas - primeiras descentralizadas

Consultas Médicas - subsequentes s/ majoração

Co nsultas M édicas - subsequentes c/ majoração

Consultas M éd¡cas - subsequentes descentralizadas

GDH M édicos

GDH Médicos CRe

GDH Cirurgicos

GDH Cirurgicos Cre e CRI

GDH Cirurgicos Urgentes

GDH C¡rurgicos Urgentes CRe

GDH Cirurgicos - ambulatório

GDH Cirurgicos - ambulatório CRI

GDH M édicos - ambulatório

GDH M édicos - ambulatório CRe

Hospital Dia - Outros

Hosp¡tal Dia - lmunohemoteraPia

Hospital Dia - Psiqu¡atria

Hospital Dia - Cuidados Paliativos

Hosp¡talização Do miciliária

Urgências - básica

Urgèncias - méd¡co -cirúgica

PTCO

PTCO- ?Ano FollowUp

PTCO-2"Ano FollowUP

PTCO-30Ano FollowUp

2 019 2020 202',1 to/o20121
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2.281,4

2.395,24

2.ß7,04

2.275,35
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21,00
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32,00
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2.394,4

2.51/.,30

2.511.,30

2.ß7
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1959,32

60285
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2.394,4
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5220
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5,QYo
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0,00/o

0,0%

0,00/o

0,0%

0,0%

33

Fonte: Contmtos - P rc gmma valores etn euros

CRe -Cenlro de Referência

PTCO - Progmrna de Tmtalnento Cirurgico da Obesidade

Os preços unitários fixados no Acordo Modificativo ao Contrato Programa de202L, apresentam

as seguintes variações face a2020:

. as consultas médicas majoradas (primeiras e subsequentes) apresentam um aumento

de 3,90/o;

. as consultas médicas não majoradas [primeiras e subsequentes) apresentam um

aumento de 4,30/o;
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. os GDH's cirúrgicos programados convencionais (incluindo os centros de referência) e

de ambulatório apresentam um incremento de 5o/o.

O aumento de preços para2021 não permite fazer face à evolução verificada nos últimos anos

em termos dos custos de estrutura do CHEDV, nomeadamente de gastos com o pessoal, nem ao

aumento significativo em 2020 dos gastos determinado pelo tratamento de doentes com COVID-19.

No entanto, o Acordo Modificativo ao Contrato Programa para2021- inclui uma verba prevista a título

de custos de contexto, que sofreu uma diminuição de 13,70/o,face a2020.

Não obstante o exposto, os rendimentos continuam a ser insuficiente para cobrir a totalidade

dos custos gerados, continuando a existir aspetos que têm condicionado fortemente o volume dos

rendimentos dos hospitais e consequentemente dos seus resultados, dos quais se destacam:

os preços propostos pela ACSS para os tratamentos reaìizados no 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;

o reflexo do ICM nos preços unitários fixados no contrato programa é efetuado com um

desfasamento temporal 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 em ambulatório, fundamentalmente para tratamento

de doenças crónicas, não são totalmente reembolsados e o seu valor tem vindo a aumentar;

a atividade da Psicologia Clínica, apesar da sua crescente importância e dimensão ainda não

é financiada;

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

complementares e de terapêutica.

Acresce referir que o CHEDV não tem uma linha de financiamento específica para a atividade

desenvolvida pelo Serviço de Oncologia, sendo financiado pela consulta externa e pelo hospital de

dia (sessão ou GDH médico de ambulatório) ao mesmo preço unitário da atividade de qualquer outra

especialidade. Por outro lado, a majoração de preços para a atividade desenvolvida pelo Centro de

Referência Hepatobílio/Pancreátrico é manifestamente insuficiente para fazer face à diferenciação

do custo do tratamento dos doentes devido à sua elevada complexidade.

A previsão apresentada para 2022 e 2023, tem por base o incremento de atividade assistencial

do CHEDV, apostando na retoma da atividade programada, num contexto marcado pela incerteza

quanto ao impacto e evolução da Pandemia pela COVID-19 e na expectativa da sua redução.

Salienta-se que se prevê que o CHEDV cumpra o fixado nos Termos de Referência para

Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para2021., garantindo um aumento das receitas extra
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contrato-programa, uma vez que se prevê uma recuperação do valor da laturação relativa à prestação

de cuidados de saúde a outras entidades responsáveis, assim como da faturação relativa a outros

rendimentos, sobretudo dos rendimentos obtidos pela cedência de espaços comerciais que, devido à

Pandemia pela COVID-19, sofreram uma quebra acentuada.

A evolução das Receitas extra Contrato-Programa está evidenciada no quadro infra:

Quadro 20. Receitas extra Contrato-Programa

2023

P rev ¡são

2022

P revisåo

202'l

P rev ¡s ão

2020

Est¡mat¡va

20 19

Exècução

202012021

Valo r a/o

Rece¡tas eÍra Contrato-Programa 4.54O.7OO,OO 4.425700,00 4223.ffi,æ 3.S7 249,86 5.520.349'38 2ß.1r.22 6,5%

Resultado do Exercício e EBITDA

Em termos de desempenho económico-financeiro, o ano de 2021 ficará assinalado por um

desequilíbrio entre os rendimentos e os gastos, o que gerará um EBITDA e um Resultado Líquido

negativos.

Emfacedisso,prevê-sequeoEBITDAatingirá em202l umvalornegativode-16.293.583,56

euros e o Resultado Líquido atingirá um valor negativo de -19.141'583,56 euros'

Os valores previstos para 202L, representam uma melhoria face a 2020, fruto do ef,eito do

aumento do valor total do Acordo Modificativo ao Contrato Programa para202t e da gestão eficiente

dos recursos que permitirá evitar o aumento dos gastos apesar do aumento da atividade prevista.

Os valores apresentados para 2022 e 2023 refletem o cenário previsional do CHEDV, cujos

pressupostos foram definidos num quadro de grande incerteza motivado pela Pandemia COVID-19 e

com base nas condições previstas nos Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de

SNS e Contrato Programa para2021, podendo sofrer alterações na sequência das atualizações destes

documentos para2022 e 2023,que vierem a ser definidas pela ACSS, e pela ARS Norte, bem como na

sequência da tendência do ritmo de evolução da pandemia. As previsões apresentadas têm por base

o incremento da atividade assistencial do CHEDV, apostando na retoma da atividade programada,

tendo como expectativa a redução do impacto da Pandemia pelo COVID-19.

A previsão de gastos para o período de 2022 e 2023, está coerente com os níveis de eficiência

esperados, bem como com a evolução prevista da atividade assistencial.

Quadro 21. EBITDA

2023 2022 2021 2020

Estldatlva

20t9

Execûção

vâ..201912o2o

2fl1.44271
EBITÐA -1156 il47 -ß.001917 27 -É.293S3.S -e ô72SS -21&7031æ

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

3370ff5-42 -t 2%

V¿t.2ï2ol2021

Välor *

øPLANO 
DE ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E ORçAMENTO (PAO)



(

K
k
4

Demonstração de Resultados por Natureza previsional

Quadro 22. Demonstração de Resultados

2021 2022
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NOTA:0svaloresâpresentadosparaoanode2020sãoosconståntesdoOrçanìentopârâ202lapresenbdosàDCO/ÁCSSeDAgostode2020

Balanço Previsional

Em 31 de Dezembro de 2021, o ativo líquido deverá atingir o valor de 45 milhões de euros

Assim, quando se procede a uma análise comparativa do ativo a 31 de dezembro, entre a

estimativa para2020 e as previsõespara2021, constata-se que:

00
-22.5n.1e1,û

O ativo não corrente apresenta uma variação significativa, justificada pelo facto de o
investimento previsto para202l, atingir o valor de 13,9 milhões de euros.

Os inventários mantêm um valor semelhante ao de2020, fruto do aumento dos stocks de

medicamentos, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, reagentes e

outros materiais de laboratório, ocorridos pela aplicação do Despach o n.e 8057 /2020, de 19

de agosto, no âmbito das medidas que visam aumentar a capacidade de resposta à COVID-

1.9.

As dívidas de terceiros a curto prazo apresentam um aumento de 2,3 milhões de euros,

essencialmente relativos a valores devidos pela ACSS no âmbito dos Contratos Programas

de anos anteriores.

O ativo corrente apresenta uma diminuição de 9,1 milhões de euros, resultado da diminuição

do saldo de Caixa e Depósitos, em consequência da previsão do pagamento do investimento

através da aplicação dos saldos de gerência de anos anteriores, o que só será concretizado

após a obtenção das necessárias autorizações prévias da Tutela.
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No que concerne à evolução prevista das contas do passivo, entende-se sublinhar os seguintes

aspetos mais relevantes:

o A dívida a fornecedores aumentará em 202'J., no montante de 22,9 milhões de euros;

resultado da dívida transitada de 2020. De referir que em 2021 o montante da receita

continua a não ser suficiente para cobrir todos os encargos decorrentes da atividade do

CHEDV, situação que foi agravada pela Pandemia pela COVID-19'

¡ A dívida a fornecedores de imobilizado diminuirá, face a2020, em 1,5 milhões de euros, na

expectativa de que os investimentos a realizar possam ser pagos através da aplicação dos

saldos de gerência de anos anteriores, o que depende da obtenção de autorizada da Tutela'

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

em instituições de crédito.

Em202i.,prevê-se que o Património Líquido do CHEDV, negativo desde 2019, atinia o montante

de -37,9 milhões de euros. Assim, e pelo terceiro ano consecutivo, o CHEDV encontrar-se-á ao abrigo

do disposto no artigo 35q do Código das Sociedades Comerciais - Perda de metade do capital'

A fragilidade apresentada decorre do impacto dos seguintes fatores:

,/ entrega à ACSS, em 20L7, de 20.506.256,60 euros, na sequência do Despacho da Sr.a

Secretária de Estado da Saúde, de 11- de dezembro, em cumprimento do n.q 3 do artigo 137.4

da Lei n.q 42/20t6,de 28 de dezembro (LeiOE/2017);

./ reduzida dimensão do capital cstatutário do CHEDV face aos hospitais do mesmo grupo de

financiamento;

./ acumulação de resultados líquidos negativos gerados, nos últimos anos, pela evolução dos

gastos com pessoal sem compensação através dos rendimentos obtidos no âmbito dos

Contratos Programa.

Atendendo ao modelo de financiamento em vigor, bem como ao atual perÍodo de incerteza sobre

a evolução e impacto da pandemia pela COVID-L9, torna-se necessário solicitar ao acionista a adoção

de medidas que permitam garantir que o CHEDV tenha condições para cumprir as suas obrigações e

para exercer a sua atividade em condições de continuidade.
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Quadro 23. Balanço Previsional - Ativo

t1-12-2023 31-12-2022 31-12-2021 31-12.2020 31-'12-20Xt

tr
4þ-K

R UBR ICAS

ATIVO

Af|vo NÃo coRRENTE
Ativos fùos tanglvctg

Prepriedâd6 de ¡nvest¡menlo

Ativos ¡nl.ngfvc¡s

Al¡vos biológicos

hEl¡mcÍlos timce¡os

26.655.380,36

z¿ss.!F2s
0.00

1S3.793.Ît

0.00

0.m

0.(x)

0,00

0.(xt

u2.15/,.,æ

0,00

22.7ß.5L,71

4.6,t7.5(x).(x)

0.00

0.fl)

0,üt

ú.633.00,71

350lt(xt,qt

0,00

5560.000,00

20.000.00

0,00

0,00

0,00

1500000,00

22.63t.t85,00

æ357990.57

0,(þ

1748.128,13

O,CX'

0.00

0,00

0.(x)

0.00

532¿5ô,00

0,00

22.60t.0f9,7r
¡1.536.000,00

0,00

0,00

0.00

ú.ô33.0É,71

3t).000.ü,

0,00

5.560.000,00

26000,00

0,00

0,00

0.00

1500.000.00

1õ.213.901,71

11.3t9.034,00

03í¿6¡561x)

0,00

1653.7æ,00

0,æ

0,(x)

0.00

0.00

0,00

,10E.t5t,00

0.00

3t.738.000,00

4.500.(X)0,00

0,00

0,00

0,00

E.300.000.00

350.000,00

0.00

5.500.m0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

ß.000.000.00

43.125.03a,00

9.440.153,42

?.1t921\72

030

ß4..t54þ2

0.(X)

000

0.(X)

0po

0,00

306.t57,E8

0,00

tr.60c.222,20

3ß52.fi7,70

0,00

0,00

0¡0

699,j.ú312

29t.000,00

0,00

42u.7æ,8

25.{Eg.Ea

0,00

0,00

0,00

Q..1ß.651þ2

,4E.040.37t,32

26.1tt,t34,2E

22.713.Afl,æ

0,00

2057.058.60

0,00

0,txt

0.(X'

0,00

0.00

082¡58,00

0,00

22.877.61t,f 1

¡1.608.500,00

0,{t0

0,00

0,00

ú63300,71

350.000,00

0,00

5_560000,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

1500000.00

a'

Devedorcs porempréstimos bon¡f¡ødos e subsíd¡os æmbotsáveb

Diferime nto s

Outrcs atiws financelDs

Alûos porimposlos difeddos

ATIVO CORRENfÊ

lnvenlários

Al¡vos bktlóg¡cos

Devedores portaansferênc¡as e sub6íd¡os não eembolsáveis
DwedoDs porempréstlmos bonifedos o subsldiog rembobáveÈ
obtltos
Clientes. contíbu¡ntes e utentes

Eslado eoutrcs orìtes pt¡bt¡ços

Ac¡on¡slas/sóc¡os/assoc¡ados

Oulras conlæ a @ebcr

D¡ferimentos

At¡vos l¡mnceims dêt¡dos pafa ¡egoc¡a9âo

Outros ativos finance¡rcs

Alûos n¡o comnt6 dotldos p6râ vends

CaiE e depósitos

TOTALATIVO lt.371.aa0,07 ¡1t.160.E63,99

NOTAi Os valor6 âp¡6€nbdos pârå o ano de 2020 são os consbnt6 do Orçamenro para 2021 aprsenhdos å DCO/ACSS enì Agosto de 2020
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Quadro 24.Balanço Previsional - Passivo

31-12-2023 31.12-2022 31-12-2020 3t-12-20ßRUBRICAS

PAIRIM ó¡¡lo LloulDo

PATRTM óNro L¡outDo

P atrimó nio /Cafiatal

Açðes (quotas) próøias

Outrc s instrumsnto s de capilal pró prþ

Prém¡os de embsão

R6was
R6ullados lransilados

AjuslamBntos em atÛos f¡nanæ¡os

EEedèntes de ævalo riação

outEs v8ri8çóss no p€lfÍnónþ llqulos

Rsullâdo l¡qu¡lo do periodo

O¡vitontos antecípsdos

lnterossesque não contrclâm

PASSTVO

t1-12-2021

-6a.226.150,29 -63.E10.149,E2 -37.900.172,55

32.20.000,@ 32.7,10000.00 32t10.000,00

0.00 0,00 0.00

ooo 0.(x) 0.00

0.00 0,00 0.00

2E.09ô33S7E 2E.(nO.339,7E 26.090339.78

-tE-75t.511,99

3¿¿-740.000,00

0.00

0,æ

0.ül

28.090.3æ,7ô

-57.Eí}106159

0.00

0.(x'

750.0(x!,00

-2-5ß.ß7.ß

0to
0,00

-tt.75E,5tt,99

-4.t09.9¡16,06

327¡l{l.1tr0,00

0.00

000

0,00

2E,Oæ339,76

12.É291725

0.00

0.00

212152:t5

-23.596.05 13,1

000

000

-{.709.ta6,00

-f6.398rE930 -99.¿1E6.5?,33 -E0.3¡l'1.926'77

TorAL pATRrÍ óilþ LloutDo -88.226.160,29

0.00

0,00

750.000.00

-14.4ß.300.47

0.00

0,00

0,00

0,00

750000,m

-6.909.977 27

0.00

0,00

-53.t10.t40,t2

750¡00.00

-19.ß1583.5ô

0'00

0.00

-37.900.172,56

0.00

0,00

PAsatvo NÃo coRRENTE

Pov¡sões

R æpo reab¡Ítfsdæ po r benetlcio s pó sflprego

D¡fedmentos

P ss¡vo s po f ¡mpo sto s dlefilo s

outEs cont¿s a pagaf

PAASIVO CORRENTE

Credo16 portranslerè¡c¡as esubsid¡os não æembobáveis conced¡dos

Fomoc€doG

Ad¡antamenlos de cl¡entes, conlribuiûtes e ulentes

Est¡do eoutrcs ent6 Públl¡os

Ac¡o n¡slas/só c¡os/ãsso c¡ado s

OutEscorllæapsgar 
".500.000.00Diferimerfos 0,00

Pæsivos llnenæires detldos pdE n€gocþçáo 0'm

Oulrcs pass¡vos f¡nance¡ros 0'00

TOrAL PA9StVO 116.59t.330,38

TorAL PAf RIMóNlo L¡ouloo E PAsglvo 46.371.880'07

Fo olc: S trC

NOTA: osvelorsåpr6ênÞdosparaoânode2020soosconsbnt6doOrçamentopara202lapresenbdosàDGO/ÁCSSentAgostod€2020

3.¡02.trr,34
1.400.000.00

190733:t,34

0,00

0.00

0.00

205000,00

000

112.t96,497 ,O2

0,00

7E.E37.0ô770

ûA99237,04

2.700000.00

0.00

0,00

8¡56¡92,19

3.812.033,t4

1400.000.00

1997933.3,1

0,00

0.00

0.00

26000,00

0,00

9t.35E.070,47

0.00

6ô.r)0.D7,00

Í¡99.3E12E

2.600000,00

0.00

0.00

0258.,192,19

".500.000.00
0,00

0,00

0,00

lot.97t.oo3,tl

,t8.180.653,99

3.63t.5E3,50

1900þ00,00

taß58i],50

0.00

0'00

0,00

225000.00

0,00

t9.806.,493,76

0,00

52.921.ß7,O0

a.ß5227,7ø

2.500000.00

0,00

0.00

1520.069,00

¿500.000,00

0,00

0,00

0.00

t3.l,a,or7,2c

45,21t.eú,f I

1.7 a8,a11,ÉO

1,100.m0.d)

1ß31450

0,00

0,00

000

235.000,00

0,00

e 0.ß6.27E,¡19

0,00

30.000.æ0.00

a255278.45

2.360.000,00

0,00

0.00

3.0(X).(x)0,00

¿.500.000,m

0,00

0,(x,

0,00

61.tt3.622,99

¡13.125.034,00

1,5ôí.a86,06

131t.737 2A

0.00

0,00

0,00

0,00

213.726n

0.00

t1.19,r.t65,63

0,00

271sgßfi
7.925.11\æ

23(¡9.(x4.90

0,00

0.00

1568.f5.76

1657.309,,f5

0.00

0,00

0.00

62.766,421,4t

1A .016 .37 6 ,62
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Demonstraçào dos Fluxos de Caixa

Quadro 25. Demonstração dos Fluxos de Caixa

C o ntas

Flu¡o3 dê c.¡x. dr3 atlvid¡dea operacionr¡3
Recetimonto d€ Cñfit6

Ræetimedos do uter¡t6

Pagd6tos a Fomæ€doG

Pagamøtos ao P6soal

Cài¡a gerad¡ pol¡s op6raçõeg
Oulros ræeumerìtos/pagâñgntos

Fluxoa de câ¡¡a das at¡vidâdes operåcion¡¡s (A)
Fluxos de câ¡xa das atividades dê investimênto

P rgâmento3 rgspeitantEs r:
Activos fftostângívei9

Activos intamlYds

P ro priedadæ de iilætimênto

Oulros âctùos

Reoob¡monto3 prov€nionteg de:

Activos t¡xos ta¡give¡s

Aclivos ¡ntrnglv6ít

Proøiedad6 de ¡Næt¡mento

Outros âclivos

TraFftrérc¡æ de capitâl

Oiv¡d€ndos

Fluxo3 do c¡¡xr dâs ¡tivid¡des do ¡nve3t¡ñento (B)

31-12-2023 31.12.2022 3+1¿-2021 3tA-2020 31-12.20ß

Îf).477.55010

0,00

13¡.000.00

3:}.7,t9.39S.53

77.9(þ.6l).67

137.300,00

914.000,00

t.051.300,00

l)9.4l).373.60

0.(x)

ræ0.0{n.00

t329.72..73

77.9m.8s0.E7

-,108.200,00

æ4000,(x)

455.800,00

t)1.ox3627 tßz!5.ßa56

0,(I, 000

1293.0(xr,q¡ ¿6ô.007.(E

26.16.ú0.¡ ß.*L37aA
n.w2ßQ,Í n.T2Bp,97

1.888.5¡+3,00 .6.¡112.8¡15,64

725.3{X},ü) 1112219.76

2.613.8¡t3,00 -¡1.970.595,88

9150/13719)

0.00

tat.075þ7

29ñ1æß1
ø7.ú2.5t2.M

3.667.?64,0,1

632245,9

3.035.5 18,85

900.000.00

fxt.(þ0,00

0.00

ú0.000.m

0,@

900.0@.00

1X'.000.00

0.00

60.0(n.00

0,00

6.ú0.ú2.00

300rtro,@

0.00

?3.AXtü)

0.(x)

3219.71721

ßI1?'Ñ
0,00

n.clpf¿,
0.00

164.755,83

ttoT2pl
0.00

9E.3EE.0.1

0,00

0,00 0.æ o,cn

0,00 0.æ 0ro
0,00 0,00 0.m

0,00 0,00 0.ü,

0,00 0,00 0.00

0,(x) s6!t.000,00 000

ß1700,00 ß17æ.(X) 31700.m

0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0,00

.1,028.300,00 .,133.300,00 -15.392.082,00

0.00

0,00

0,00

0.æ

0.(X)

0.00

¡2.356.07

0,00

0,00

.1.13 1.857,64

Flu¡os de câ¡¡r das.tiv¡dåd€ de f¡nanc¡âmonto

Reoob¡hontos provon¡onlos de:

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1ß9æ,ß

øß07,1
0,m

0,00

-2.9 t5.t94,17

0,00

0,oo

7.Æ75n.00

5æ5,r9,68

0,00

0.00

0,00

21951ß

0,00

0¡0
0.(x)

8.,t39.135,53

553.3,15,¡t8

R6¡açð6 do c¡ñalodo outros ¡retrußilosdoe!*t¡l
Cobedure de øejufæs

Doaçô6

Out6 o pgf açõ6 de fimnci¿meÍto

P tgrmonto! rcaps¡tante3 .:

Jures o gðto8 !¡m¡hræ

D¡vklendos

Reduçõ 6 dê ddtal a dr o r¡lþ! ¡ßlmsrios do c.fi!.l
Oulræ op€raçõæ dê nmnciámsnto

Fluxos de o.¡xr dâ! rcl¡vld!d63 de f¡nanol¡monto (C)

Var¡ação d6 caixr o !ou3 €q!¡va16nto3 (A) +(B) +(C)

Ef.¡lo d.s d¡for.nç.3 de cåmb¡o

Calb . !eu3 gqu¡vâl.nt.! no tim do Fôrlodo
Conc¡liação entre caixa e seus equivalentes e saldos de gerênc¡a
Cr¡t. e seua oquivâlo¡te! no ¡nlc¡o do p.rlodo
Éqlivaldtæ âøiþ ¡o lnlc¡o do peJfodo

Vaiaçô6 cfitirÈ d.cdE rc ¡nlcb do lrfodo
SálJo dagerê¡c¡a atdior
De æuçåo oçamorfel

De o peEçö æ de 160 urãriã

Cå¡¡a o aous 6quiv.lents3 no f¡m do perfodo

Equivaldl6 a caiþ no ñm do perlodo

Val@æ øt¡eb ds cdE rc fm ô Flodo
Saldo par. r geråno¡á sogu¡nte

Do qæu@ orçaærlal

Dg opoEçõ6 de tæourarie

1.500.000,00 1.500,000,00

1.500.000,00 r.500.000,00

13.000.000,00 12.446,651,52 11.707.209,85

1.500.000,00 13.000.000,00 12.¡146.65,1,52

0,00

0,00

0.00

0,m

0.00

0,00

0.00

æ.000,æ

0.00

0,m

0,00

.2 3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0p0

0,00

z.ffip
0,00

0p0

0,00

.22.500,00

0,0 0

üm239,(x,

0.00

0.0()

0.(x)

0,00

0,æ

0,(x)

2,ñÐ
0.m

0p0

0,(þ

r27 4.239,O0

11.500.000,00

0,ü)

0,00

1.9æ.957,41

0,00

0,00

0.00

a.ß2a
0.00

0,æ

0,00

4.906.82 t,tô

739,4¡l¿1,67

Ém.000,00

1500.000.00

0,(x)

1500.000.00

0,m

0,00

1500.0(x),(xl

1500.(m0.00

0.00

1500.000,00

15æ.0æ'00

ß.0(x).000,00

0p0

1500.0m.00

0.æ

0.(x)

15æ.0(þ¡0

1500.0(þ,00

0.00

15(X).000,00

G-m0.m,æ

4'Æ&52
0.0

ß.000.000.00

1¡ttrfio.(I¡
æ0.(þ0,00

É00-mo.(þ

ß.000.0(x),m

0.fx,

1500.@0,æ

a4ßH52
0.(X)

0.00

aAaßgþ2
?'2l):17591

235.47831

ß.(xrün0.00

e!4ß9.52
0,m

ß.0{þ.o(xr,00

ltxumÐ
200.000.00

1t7s72sñ
0,00

0,00

0,oo

0.00

0,00

c.14ßgþ2
0.00

0.fl)
p.1ßßx,52

c21r175t1

235.E7E,61
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NOTA: Osvaloresapr6enbdosparaoanod€2020sãoosconstântesdoOrçametrtopara202lapresentådosàDGO/ACSSemAgostode2020
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4. Orçamento de Investimentos

Investimentos previstos

Na sequência das restrições que têm sido impostas, os investimentos realizados pelo CHEDV têm

ficado, nos últimos anos, abaixo do montante previsto correspondente às necessidades efetivas'

É de referir que alguns dos investimentos anteriormente previstos só terão início em 202L,

devido ao longo processo de obtenção das necessárias autorizações prévias solicitadas pelo CHEDV

à Tutela.

O plano de investimentos para o ano de 202L contempla um montante total de cerca de l-3,9

milhões de euros, verba com a qual se procurará responder aos desafios de manutenção das atuais

instalações e equipamentos, mas também à necessidade de expansão e modernização de algumas

áreas clínicas.

Face ao previsto no Plano de Investimentos para 2021, e considerando que a rúbrica 07 -

Aquisição de Bens de Capital, do Orçamento de Despesa, submetido à DGO e à ACSS, em agosto de

2020, que apenas prevê uma verba de 2.597 .943 euros, constata-se uma suborçamentação de cerca

de 11,3 milhões de euros. Este facto decorre do definido na Circular Série A nq 1399, de 31 de julho

de 2020, da DGO, que refere que não pode ser considerada a utilização de saldos de gerência,

independentemente da sua origem. Assim, a concretização da generalidade dos investimentos

previstos para202l dependerá de autorização prévia da Tutela, pelo que a respetiva execução estará

condicionada à sua obtenção, assim como o seu pagamento depende da obtenção da autorização da

Tutela para a aplicação dos saldos de gerência de anos anteriores. De salientar que 2,7 milhões de

euros serão suportado por verbas comunitárias, o que representa cerca de 14o/o do investimento

previsto realizar nos anos de2021, e2022; e que 403 milhares de euros do projeto de criação da

Unidade de Cuidados Intermédios serão suportados pelo "Programa de Financiamento Centralizado

para reforço da resposta da medicina intensiva no âmbito da pandemia COVID -19 - Infraestruturas".

No quadro 26 apresenta-se o detalhe do investimento total previsto para o período de 202t a

2023, destacando-se os seguintes projetos pelo seu impacto ao nível da qualidade dos cuidados de

saúde prestados:

e obras de requalificação e beneficiação do Serviço de Urgência do Hospital de São Sebastião,

no valor de 1.037 milhares de euros; este investimento tem candidatura aprovada no NORTE

2020 para financiamento em 510.425€ pelo FEDER, com reprogramação aprovada até

dezembro de 202L; o Conselho Fiscal procedeu à reformulação do respetivo parecer, que foi

remetido em L2/06/2020 à DGTF, juntamente com os demais elementos solicitados; o

reescalonamento temporal para efeitos de autorização para a assunção de compromissos

plurianuais foi instruído em devido tempo; atualmente o CHEDV aguarda a autorização da

DGO. Devido ao lapso temporal decorrido, entre a elaboração do projeto inicial, realizado

em 20j.5, e a conclusão do processo de obtenção das autorizações prévias, concluído em
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tr
outubro de2020, torna-se necessário adaptar o projeto às circunstâncias atuais, pelo que o

CHEDV irá dar início imediato à abertura do procedimento de contratação pública para a sua

reformulação.

criação da unidade de internamento de psiquiatria, no valor de3,2 milhões de euros, visa

dar cumprimento às orientações constantes dos documentos estratégicos no âmbito da

saúde mental, conforme previsto no Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM) - Revisão e

Extensão 2020, bem como o referido no ponto 5.4 - Combate às Desigualdades e à

Discriminação, da Lei das grandes opções para2021-2013 [Lei n.e T5-c/2020, de 31, de

dezembro), quanto ao reforço da criação de respostas de internamento a situações agudas e

doença mental no CHEDV, e ainda a respetiva dotação orçamental prevista no na 3, do artigo

257a - Implementação do Plano Plurianual de Investimento para o SNS e do Plano Nacional

e Saúde Mental, do Orçamento do Estado para2021(Lein.a 75-B/2020, de 31 de dezembro),

é premente a criação da Unidade de Internamento de Psiquiatria no CHEDV, de modo a

assegurar uma resposta efetiva às diferentes necessidades de cuidados das populações, com

o objetivo de garantir a acessibilidade a todas as pessoas com probÌemas de saúde mental e

a qualidade dos cuidados, incluindo o acesso equitativo a cuidados globais essenciais de

saúde mental em internamento à população residente na sua área de influência; para o ano

2021, está previsto que se execute cerca de 50% do investimento total, no montante de 1,.782

milhares de euros;

conclusão das obras para a criação de uma unidade de cuidados intermédios com uma

lotação cle 9 camas, enquadrado nas necessidades de realização de investimentos

infraestruturais de medicina intensiva do Serviço Nacional de Saúde no âmbito do previsto

no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) aprovado pela Resolução do

Conselho de Ministros n.e 41/2020, de 6 de junho [Despacho Conjunto do Exmo. Senhor

Secretário de Estado do Tesouro e da Exma. Senhora da Saúde a publicar);

melhoria das condições físicas da unidade de preparação de medicamentos citotóxicos,

garantindo a segurança de profissionais e doentes, em termos da exposição a medicamentos

perigosos e a contaminantes ambientais;

alteração e alargamento do espaço necessário à instalação do Hospital de Dia de Oncologia,

garantindo que o mesmo possua um acesso individualizado ao exterior, assim cumprindo as

orientações de segurança impostas pela DGS no âmbito da pandemia pela coVID-19;

criação de uma unidade de colheitas para as análises clínicas, em local com circuitos de

acessos diretos a partir do exterior, assegurando a redução da concentração dos doentes e

evitando a centralização no único ponto de acesso atual à consulta externa, esta medida visa

cumprir as orientações emitidas pela DGS no âmbito da pandemia pela covlD-1-9;

atualização e substituição de equipamentos de tecnologia médica, em particular nos serviços

cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames de diversas especialidades.

-lþ- 2t' 
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Destacam-se ainda os seguintes investimentos previstos:

¡ continuidade de execução do projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa Maria da

Feira", aprovado no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso

de Recursos (POSEUR) do Portugal 2020,a executar até ao ano de 2022, que consiste na

reconversão dos sistemas energéticos do Hospital de São Sebastião, através da

implementação de diversas medidas, das quais se destacam: a utilização de LED em toda a

iluminação; o aquecimento de água quente por painéis solares térmicos; o sistema de gestão

técnica centralizado; a troca de equipamento de produção e distribuição térmica e produção

de eletricidade por painéis fotovoltaicos para autoconsumo;

o requalifÏcação do espaço da cozinha e refeitório do HSS, dado que este foi convertido numa

unidade de cuidados intensivos para o tratamento de doentes com COVID-L9;

o reabilitação da lavandaria do Hospital de S. Sebastião, uma infraestrutura que, fruto da

deterioração dos equipamentos esteve sem atividade de lavagem de roupa hospitalar;

o requalificação e remodelação dos parques de estacionamento do Hospital de S. Sebastião,

para utentes e para funcionários.

Os investimentos previstos para 202'J. foram classificados com os níveis de prioridade

evidenciados no quadro seguinte sendo o seu detalhe apresentado no quadro 26, salientando-se a

forte necessidade de recurso às receitas próprias para o seu financiamento.

Como já referido, a aplicação do saldo de gerência no financiamento previsto, está dependente

de autorização prévia da tutela.

Quadro 26.Investimentos previstos para zÙzt,por nível de prioridade

Nivel de Prior¡dade

Muito Prioritário

P rio ritário

Receita P rópria

5.294.702,42

7'038.763,97

12.333.¿f 66,39

F undo s
C o mun¡tár¡os

Total do
lnvest¡mento

1649.074,44

0,00

1.6,19.07,f ,¡f ¿l

6.943.776,86

7.038.763,97

13.98 2.540,8 3
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Quadro 27 . T otal de Investimentos previstos para ZOZI / ZOZ3

Prolcctos dc lnv.stimrntos pAO

V¡lor do lnvcst¡mcnto (q

l¡ivêl dc Prlor¡d¡dc D.rl¡n¡çlo do Projcto

Rccc¡tr Próprl¡

2023

Fundos lot¡l do
lnvGal¡ñânlo

Requalit¡câçåo o B€nof¡c¡sção do St.l do HSS

Pro j@to Ef¡c¡onc¡a En€rgéticâ

Crlåçáo d9lnidad€de¡ntomsmdto depsiqu¡atria

Ampliâção ê Romod€lação do Hosp¡tãl do D¡â Oncologico do
CHEOV
PorJêto d€Soguranç€do Doenlo-Hosp¡taldeD¡âdo
Onoolog¡s M &¡ca do CHEDV (Sots L¡mpå)

Obrâa d6Consoruaç¿io do Êd¡f¡c¡o HSS

Construçáo Un¡dade Cu¡dedoô lntemódios 3p Pi6o

Empr€itada d6 Ampli€çåo ds UC I (a)

Co nslruçåo d6 uma nove central ds co lho¡tãg . HSS

Ambulånciâ de Suport€ lm€d¡ato d€Vide - StV

Aquiglção do oquipânonto do cozinha

Projeto da humån¡ãçéo à digitsliaçáo

Equipamento d6 Rdlo nância M agnóticå

Div€ßo Equipamonlo Méd¡co-C¡rúrg¡co - Novo

Equ¡pamgnto do TAC para 64 cod€ m¡nim 6m modslidådê do
retoma do oistente - Sala 5

Requal¡f¡cåçäo do Eloco Opêrstór¡o d€Ambulatório

Equlpamdto deRX com d¡gitalläçâo d¡rætâ p€n ðubst¡tu¡çåo
dee¡¡8tentena Unldad€doSào Joåo d6 Mâd€ira paÞ apio å
Urgtrc¡a Bá8icå.

Aqu¡s¡çåo oqu¡pámonlo informatico

Aquioição SoftEro

Parquede Egtacionam€nto

Equipamonto Lavandaria

lnt€naificsdor d€ imegêm psrs c¡rurg¡a 3D pare cirugia de co¡unã.

TanqusdeM âroha Hldráulico

Pala do Cais

Equ¡påmento de RX com mæs td@mandads
mult¡diagnóst¡@, paÞ lubstitu¡çåo d€ex¡ltente (Sal€ 6)
Equipam€ntos do RX d¡g¡tâl diræto pãra substitu¡ção de
exbtonte(na Salå 0)
Divde Equipamento Mód¡co-cinlD¡co -Substitu¡ção

Divqso oq. lvlobil¡ár¡o Hospitalar

(a) F¡nanciado no åmbito do "P rograma do Financ¡amontô Cênlral¡ado parâ roforço de ræposta da M êdìcina lnteno¡va no âmbito da pandemia COVID -€ - lnfraestruturâa-
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M uito Pr¡oritatio

Mu¡to Prioritario

M u¡to Prioritâr¡o

Muito Prioritar¡o

M u¡to P rio ritârio

M uito Pr¡or¡tár¡o

M u¡to Prþrilario

l\¡ uito Prioritario

M ulto Priorita¡¡o

Mu¡to Prioritâr¡o

M ulto P rio ritsrlo

¡/ uito Prioritario

P rio ritar¡o

P rio ritario

P rio r¡tario

Prioritar¡o

P rio rila.¡o

Prioritario

P r¡o ritarlo

Pr¡o rilario

Ploritario

Prioritar¡o

P rio ritario

Prioritario

P rio r¡tario

Prioritar¡o

P rlo ritsrio

Priorilerio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1)0.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

1Ð0.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

00.000,00

¡.¡00.000,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

t0.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2s0.000,00

0,00

0,00

1ú0.000,00

0,00

0,00

0,00

450.000.00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

600.000,00

o0.000,00

t.200.000,00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

B

R.c.lt¡ Próprl¡

2021

Fuîdos
C om unltlrlo s

lot¡l do
lnvcst¡ncnto Rccêlta P róprl¡

2022

lot¡l dc
lnvc Et¡m.nlo

F undos
C omcn¡t¡rlos

800.000,00

4977ß,54

1782.000,00

615.000.00

250.000,00

322.637.52

fo.5'34,58

68.827,90

150.060,00

56.000,00

500.00000

47.923,88

1t0.000,00

136.000,00

400.000.00

350.000,00

00.00000

600.000,00

500.000,00

200.000,00

200.00000

r0.000,00

ß0.000,00

s0.000.00

250.000,00

o0.000,00

925.929,00

626.834.97

12.!3!.aa¡,t!

2373ffi.A

1r0.149.69

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

271568.63

0,00

0.00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

l.¡¡l.0ta,¡l¡t

1€0.000,00

136.000.00

400.000.00

350.000,00

o0.000.00

600.000,00

500.000,00

200.000,00

200.000.00

140.000,00

ß0.000,00

50.000,00

250.000,00

00.000,00

925.929,00

626.834,97

l!.!¡2.6,40,t!

1037.356.?

163186823

1782.00000

615.000,00

250.000,00

322.637,52

1o.534.58

68.827,90

150.06000

s6.000,00

500.000.00

3€.492,51

920.368.51

77.ß2,49

1500.000,00

246.000,00

000

o0.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

€0.000.00

0,00

0,00

700.000.00

0,00

0,00

0.00

250.000,00

332.958,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

æ0.000,00

ú0.000,00

a.37a.aE0,0a

273.068,88

742.46527

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

030

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.066.9t{,r5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,0c

1)0.000,0c

¡.7SI.a2t,t¡

1€3.437.39

860.027,76

x500.000,00

246.000,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,0

700.000,0

0,0

0,0

0,0

250.000,0

332.958,0,

0'01

0'0i
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Investimentos financiaclos através cle liunclos Comunitários

O investimento a realizar com financiamento aprovado através de fundos comunitários, é

apresentado no seguinte quadro:

Quadro 28. Proietos de investimento financiados através de Fundos Comunitários

Pr.vir¡o 2023

O.raÞç¡o & Pro¡.lo
Fúñdôr fol¡l &

coñ!r¡tido! lnvarllñ.nlo

¡a1ft4b ¿8*T! ø 9e r$:!

.-e)74a=ee.t::l

l¡

ln

tn
)t

,Ð

ltl

:1, lr?;á) r¡)1¿ tgl::l:l-)tlr

.t rs:t )1cll::lÐt3

O projeto de "Requalificação e Beneficiação do SU do HSS" foi apresentado no âmbito da

candidatura Operação Norte 07-4842-FEDER-000011 e é co-financiado pelo FEDER em 510.425 €'

O projeto da Eficiência Energética tem por base uma candidatura ao POSEUR "Eficiência

Energética no Hospital de Santa Maria da Feira" POSEUR 01-L203-FC000173, o qual prevê uma

contribuição do Fundo de Coesão de2.033.204,51€.,a reembolsar durante um período de 9 anos com

início em 2024.

Investimentos Plurianuais

A execução dos Investimentos Plurianuais está evidenciada no quadro seguinte

Quadro 29. Execução dos Investimentos Plurianuais

l2o2ol

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

EmrdeeamÉ4e e ucl{ã)

PreídOEffiEryáÉO)
(a)Fffi* æ åmHo 6 'ProgBma & Fmncbñêdo cenÙ.lido F€ r.lorF da r*F3lå d. Medi.iÈ ldède Ñ åmHo eFÉDÈ COW -P- hl'dduBt-

{b)f@R ora6-tc'0æø

a

À data de31/12/2020 encontravam-se em curso os seguintes projetos de investimento

reforço da capacidade de resposta ao nível da Medicina Intensiva através da criação de uma

Unidade de Cuidados Intermédios com 9 camas, apresenta uma taxa de execução financeira

em2020 de 41.,9o/o,prevendo-se que a sua conclusão ocorra durante o l,.q trimestre de2021',

o que corresponde a uma taxa de execução física em 2020 de 7 4,30/o e em 202L de 25,70/o.

"Eficiência Energética no Hospital de Santa Maria da Feira" - projeto aprovado no âmbito do

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos IPOSEUR) do

Portugal 2020, a executar até ao final do ano de 2022, apresenta uma taxa de execução

financeira em 2020 de 4,4o/0, e esperando-se que em 202L o projeto avance e que a taxa de

execução financeira atinja os 62,60/o, o que corresponde a uma taxa de execução física em

2020 deL4,9%0, esperando-se que em202l atinja os 74,3o/o.

a

mal- Ét!ti5;X1:

Própd¡

Er.ccç¡o .n 2020

SDæ

1t1?til

ì3135?

1Sq?t

rtsrsf

PnvÈlo 202i

Fu¡&! fol¡l &
P óËþ

P t.rbaõ nn

F!r&r fol.l do

ÐF5l
r'€:¡l

:¡BS
'r3õ:'

193At3

t)):7'a

0s
2ß451

{3.O?.æ

574Ð,€

(FEDER¡FSE)

s3 920

2ñ7W9

Éæ7fi

ÉÐpo
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5. Aspetos Adicionais

Recursos Humanos

Este aspeto é detalhadamente analisado nas página s 23 a 32 do presente relatório.

Orientações sobre remunerações

É cumprido o previsto na Lei do Orçamento de Estado para2021.,Lei n.q 75-B/2020,de 31 de

dezembro, bem como toda a legislação aplicável aos hospitais EPE.

Benefícios Pós Emprego

O CHEDV não possui Fundos Especiais ou Outros Regimes Complementares de Pensões, o valor

que está registado na rubrica benefício pós emprego, refere-se ao pagamento de pensões provisórias

aos funcionários aposentados, desde a data da sua aposentação até à data em que a Caixa Geral de

Aposentações assume o pagamento das mesmas.

Endividamento

O CHEDV não apresenta qualquer valor relativo a endividamento, pelo que este ponto não é

aplicável.

Indemnizações Compensatórias e Subsídios

0 CHEDV não recebeu qualquer, indemnização compensatória ou subsídio, pelo que este ponto

não é aplicável.

Prazo Médio de Pagamentos e Volume dos "Pagamentos em Atraso"

A posição dos pagamentos em atraso ("arrears") reportada a 31 de dezembro de 2020, em

conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros ne 34/2008,de22 de fevereiro, com a

alteração introduzida pelo Despacho na 9870/2009, de l-3 de abril, e divulgação dos atrasos de

pagamentos, conforme definido no Decreto-Lei nq 65-A/201,1,, de 17 de maio, é a descrita nos

quadros seguintes:

Quadro 30. Prazo Médio de Pagamentos

K
v

PMP

Prazo (dias)

Fonte:SICC
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2019

E xec uç ão

ß7 €3 56,00 35,7%

2021

P rev¡são

2020

E st imat iva

202012021

Valo r o/"
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Quadro 31. Dívidas Vencidas em3l/12/2O2O

Valor das dív¡das vencidas de acordo com o art. 1." DL 65-A/2011 ( €)

90-120 dias 120-240 dias 240'360 d¡as > 360 d¡asD ívidas Venc¡das

Aq.de Bens e Serviços

Aq. de Câpital

Total
Fonte:SfC

Valor ( €)

0-90 d¡as

5.976.284,20

288.302,50

6.264.586,70

4ß.235,00

484.323,52

902.558,52

ß7.398,2.

90.726,Í

228.124,29

PIB

Consumo Privado

Consumo P úblico

lnvestimento

Expo rtaçõ es de B ens e Serviço s

lmpo rtações de Bens e Serviços

Evolução dos Preços

tPc

Fonte: Orçamento Suplementar 2020 e Banco de Portugal

Boletim Económ¡co de junho

82.32030

82.320,30

valores em euros

4,3

3,8

-0,8

6,1

8,4

7,0

0,4

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

Minimização da Dívida Bancária

Não se regista qualquer valor a título de dívida bancária, pelo que este ponto não é aplicável ao

CHEDV.

Adoção de estratégias de redução do endividamento

O CHEDV não apresenta qualquer valor relativo a endividamento, nem os correspondentes

encargos financeiros associados, pelo que este ponto não é aplicável'

Disponibilização dos IPG

Os Instrumentos Previsionais de Gestão serão disponibilizados de forma desmaterializada

através da plataforma SIRIEF.

Pressupostos Macroeconómicos de Referência

Na elaboração do Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento 202L, considerou-se os

pressupostos macroeconómicos indicados no Despacho ne 395/2020-SET, de 27 de julho'

Quadro 32. PIB e Componentes da Despesa

2020 2021 2022

PIB e Componentes da Despesa (em termos reais)
.6,9

-4,3

3,1

-4,2

-ß,4

-114

3,8

3,0

0,8

4þ

11,2

8,5

'1,1
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Aprovação de Contas

O Relatório de Gestão e Contas de 201,9 foi aprovado pelo Conselho de Administração em 30 de

junho de 2020 e o Relatório do Governo Societário de 2019 foi aprovado pelo Conselho de

Administração em 13 de julho de 2020.

À presente data, encontram-se aprovadas pelos acionistas as contas do ano de 20t6,
aguardando-se a aprovação das contas dos anos seguintes.

Conselho de

\

Miguel

(Presidente do Co

aiva e Costa

de Administração)

øL)P*J¡'.I"
Rita Manuela Lopes Moutinho

(Vogal Executiva)

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Carlos Manuel Ferreira de Carvalho

(Diretor ClínicoJ

Helga Miranda de Magalhães Lima

(Vogal Executiva)

Sara Cristina da Silva Pereira

(Enfermeira Diretora)

PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E ORçAMENTO (PAO)



Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal Sobre os Instrumentos Previsionais

de Gestão
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Anexo II - Declaração de conformidade com o Projeto de orçamento

Nos termos previstos no Ofício-Circular n.e 8L9, de 12 de Fevereiro de 201.4, da Direção Geral

do Tesouro e Finanças, que remete cópia do Despacho n.a I72/2014-SET, de 31 de janeiro, referente

à elaboração do Plano de Atividades, Investimento e Orçamento IPAO), bem como Ofício-Circular n.s

3708 de 07 de Agosto de 20L7 , da Direção do Tesouro e Finanças, declara-se, para os devidos efeitos

que o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, entidade pública empresarial reclassificada,

que o orçamento constante do PAO 2027 se encontra em conformidade com o orçamento aprovado

pela Lei do Orçamento do Estado para o mesmo ano, exceto nas alterações de custos e proveitos que

decorrem diretamente dos processos de negociação do contrato-programa202r.

Santa Maria da Feira, 17 de fevereiro de 202I

\
O Presidente do Conselho de

Miguel Pai

r
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