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I. Sumário Executivo

O 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-Lein.e 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.a 75-A/201.4, de 30 de setembro e pela

Lei n.q 42/201,6, de 2B de dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas

empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-L ei n.e 1.8 /20t7 , de 1.0 de fevereiro, e nos

seus Estatutos, constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

O CHEDV apresenta as seguintes caraterísticas:

¡ é constituído pelas seguintes unidades hospitalares: Hospital de São Sebastião [Santa

Maria da FeiraJ; Hospital de São Miguel (Oliveira de Azeméis) e Hospital de São João da

Madeira;

. é responsável pelos cuidados de saúde, ao nível hospitalar, prestados pelo Serviço

Nacional de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes fCensos

201.7);

r 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 João da Madeira;

¡ além da população proveniente da área de influência, recebe doentes dos concelhos de

Ovar com alguma frequência no serviço de urgência médico-cirúrgica existente no

Hospital de São Sebastião.

Atividade Assistencial

A atividade assistencial realizada durante o ano 2019 atingiu um volume muito expressivos em

todas as linhas de produção, com destaque para a realizada na Consulta Externa, na atividade

cirúrgica e de Hospital de Dia, em que a instituição superou os volumes máximos históricos. Esse

desempenho foi alcançado fruto de um conjunto de princípios que a seguir se detalham:

O cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), gerindo o acesso às

consultas, cirurgias e MCDT de forma adequada e atempada, através do Sistema Integrado

de Gestão do Acesso [SIGA).

A contínua e progressiva rentabilização da capacidade instalada e simultaneamente o

aumento dos proveitos extra Contrato-Programa através da prestação de serviços para:

o O Instituto da Segurança Social, I.P., no âmbito do contrato celebrado para a

aquisição ao CHEDV, em 2018,2019 e2020,de prestação de serviços de análises

clínicas e outros meios complementares de diagnóstico, a prestar aos beneficiários

a
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4Le pensionistas do ISS, I.P., em cumprimento do disposto na Lei n.e 98/2009, de 4 de (
setembro fregime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionaisê

incluindo a reabilitação e reintegração profissionais), e do Decreto-Regulamentar

n.e 76/2007, de 1.7 de julho (lista de doença profissionais) e do Decreto-Lei n.s

352/2007, de 23 de outubro (tabela nacional de incapacidades), para a região do

Porto.

Realização de atividade SIGIC externo em alguns procedimentos cirúrgicos para

utentes referenciados por outras unidades do SNS, das especialidades de Cirurgia

Geral, Otorrino, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia e Ginecologia.

A contínua dinamização da atividade desenvolvida nas Unidades Hospitalares de Oliveira de

Azeméis e de São João da Madeira, numa lógica de otimização da capacidade instalada nas 3

unidades hospitalares que constituem o CHEDV, designadamente, através de:

o promoção da aproximação da prestação de serviços clínicos em regime de

ambulatório aos utentes da área da influência;

o desenvolvimento de iniciativas na área de consulta externa da Unidade Hospitalar

de Oliveira de Azeméis, aumentando os períodos de consulta e diversificando as

valências de consulta disponíveis, nomeadamente: Neurologia, Reumatologia e

Oncologia;

o criação das condições necessárias à realização de alguns tratamentos de Hospital de

Dia Oncológico em HOAZ.

o início da atividade da nova sala de raio-x na unidade de Oliveira de Azeméis, em 4

de junho.

A dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária, criada no fìnal de

20L8, sendo a terceira unidade do país a entrar em funcionamento.

A dinamização da atividade do Centro de Responsabilidade Integrado do Tratamento

Cirúrgico da Obesidade e Doenças Metabólicas e o alargamento de follow-up de cirurgia

bariátrica ao 2e ano.

O crescimento da atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de ambulatório.

O crescimento da atividade de hospital de dia médico, garantindo tratamentos de diversas

especialidades.

O desenvolvimento da atividade de cuidados paliativos, melhorando a resposta à doença

oncológica.

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, nomeadamente:

o dinamização da atividade realizada no âmbito do protocolo celebrado com a ARSN,

para a elaboração de relatórios médicos por especialista do CHEDV de exames de

o

a

a

a

a

a

a

a
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espirometria realizados no ACES Feira Arouca pelos seus técnicos de

cardiopneumologia;

o dinamização do protocolo celebrado com o CHVNGE, na área da radiologia de

intervenção, visando potenciar ganhos em saúde e colmatar insuficiências

assistenciais, bem como reforçar a sustentabilidade do SNS;

o recurso à capacidade instalada no HFAR, visando a recuperação da lista de espera

de exames de Gastroenterologia, com início no ano de 20L8;

. o os doentes de urologia com espera superior há mais de 9 meses foram transferidos

para o Hospital da Prelada por acordo efetuado através da ARSN;

o criação das condições necessárias à internalização dos exames de eletromiografia

realizados por entidade externa, através da formação específica de uma médica da

especialidade de neurologia e da aquisição do necessário equipamento.

A continuação 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: a) Programas integrados

de apoio domiciliário de Saúde Mental fem 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/AroucaJ.

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, nomeadamente

no Rastreio de Saúde Visual Infantil e no Rastreio da Retinopatia Diabética.

a

Govetnação Clínica

Enquanto unidade hospitalar de média dimensão do Serviço Nacional de Saúde o CHEDV tem

vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas no âmbito da governação clínica que visam a

crescente diferenciação dos serviços disponibilizados à população, fazendo-o com elevados níveis de

eficiência na gestão dos recursos e cumprindo as obrigações que lhe estão reservadas nas redes de

referenciação hospitalar. Estes objetivos têm sido cumpridos fruto da implementação de várias

iniciativas a seguir indicadas:

o A celebração de um protocolo com o Hospital Dr. Francisco Zagalo (Ovar), no âmbito da

promoção e reforço da cooperação entre instituições que potenciem ganhos em saúde e a

sustentabilidade do SNS, que visa a definição de um procedimento de articulação entre as

equipas das UHD das duas entidades quando estão em causa doentes da área do HFZ-Ovar

que necessitem de avaliação/ tratamento urgente,

¡ A celebração de um protocolo de articulação institucional com a Fundação/ Universidade

Fernando Pessoa (UFP) ao nível das atividades de ensino e de investigação promovidas pela

UFP e desenvolvidas no CHEDV.
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O crescimento do número de estudos de clínicos e respetivo valor financeiro a favor do

CHEDV, no âmbito da promoção da atividade de investigação e desenvolvimento realizada

pelo CHEDV.

O aumento progressivo da quota de prescrição de medicamentos genéricos e biossimilares

para aviamento nas farmácias de oficina.

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 realizaçã,o de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização

da lista de verificação da segurança cirúrgica.

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

incidentes relacionados com a segurança do doente.

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

diagnóstico e terapêutica.

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

introdução / revisão dos protocolos clínicos em uso.

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

primárias da nossa área de influência.

Racionalização de Custos

A crescente evolução técnica e tecnológica, a introdução de novas terapêuticas e as próprias

dinâmicas das políticas de recursos humanos definidas centralmente criam uma forte pressão para

o crescimento constante dos custos de funcionamento das organizações hospitalares. O CHEDV tem

tomado um conjunto de medidas que visam mitigar ou até inverter algumas dessas tendências,

procurando fazê-lo sem compromisso na qualidade do trabalho desenvolvido. De entre as medidas

tomadas, destacamos as seguintes:

A criação da Comissão de Normalização de Consumos, visando a definição de uma política

consistente em termos dos requisitos técnicos de materiais e consumíveis a utilizar no

CHEDV, criando condições para a melhoria do planeamento das necessidades a este nível.

A crescente utilização de medicamentos biossimilares e genéricos.

A redução do consumo de antibióticos, em resultado das políticas e orientações do GCL

PPCIRA.

A redução do tempo de internamento e da taxa de reinternamentos, em resultado de um

programa de prevenção de úlceras de pressão.

O contínuo e rigoroso controlo orçamental e financeiro adequando os consumos e encargos

à atividade assistencial, nas áreas comuns de maior peso relativo na estrutura dos custos de

exploração.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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O contínuo desenvolvimento da eficiência interna através da melhoria do planeamento, da

articulação entre Serviços e unidades hospitalares do CHEDV.

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

com os SPMS.

Controlo Interno

O CHEDV desenvolveu ao longo do ano um conjunto de iniciativas que teve como objetivo

garantir um adequado controlo relativamente à forma como os recursos são geridos na organização.

De entre as medidas levadas a cabo destacamos as seguintes:

A realização de contratualização interna anual com os Serviços que integram o CHEDV, a qual

fruto das circunstâncias relativas à composição do Conselho de Administração, apesar de

iniciada, não foi concluÍda.

A implementação de recomendações formuladas pelos Órgãos de Fiscalização do CHEDV e

por entidades externas com competências de fiscalização ou auditoria, nomeadamente

Tribunal de Contas e IGAS.

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

orientações em vigor para201,9.

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

instituição, nomeadamente:

o a eliminação progressiva da utilização de processo clínico em papel na realização de

consultas externas;

o a criação de condições para a digitalização, pelo arquivo clínico, dos resultados de

exames disponibilizados ainda em papel;

o o desenvolvimento dos trabalhos preparatórios para a reorganização dos espaços

destinados a arquivo clínico;

o o início dos trabalhos com vista à reorganização dos fluxos de produtos e à

eliminação dos circuitos em papel no Serviço de Farmácia.

Informação de Gestão

A complexidade da gestão hospitalar obriga a que exista uma adequada capacidade de produzir

informação suficiente e com qualidade de dados que habilite as várias estruturas de decisão ao

conhecimento detalhado das várias realidades organizacionais. Visando este importante objetivo

seguiram-se as seguintes orientações:

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

Serviços, adaptando os mesmos aos novos objetivos definidos pelo Acordo Modificativo ao

Contrato-Programa para201,9, bom como à monitorização efetuada pelos órgãos de tutela.

¡ O contínuo acompanhamento da contratualização interna.

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

a

a

a

a

a
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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, foi efetuada através de:

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

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 sistemas de informação são vitais para que a organização seja capaz de garantir um

funcionamento eficaz e eficiente. A constante evolução das necessidades, a importância da existência

de informação que apoie as funções clínicas, mas também de gestão, bem como a solidez, consistência

e segurança dos dados são aspetos que mereceram a devida atenção da Administração, destacando-

se as seguintes medidas:

a

v

a

a

a

a

O desenvolvimento dos trabalhos preparatórios para a informatização do circuito do

medicamento citotóxico no hospital de dia concológico, desde a sua prescrição e até à

administração ao doente, aumentando os níveis de segurança para os profissionais e para os

doentes.

O início dos trabalhos preparatórios com vista à implementação de uma plataforma para a

faturação eletrónica de terceiros, visando o cumprimento da obrigação legal aplicável cujo

prazo termina em2020.

Início do processo de informatização da gestão operacional do Serviço de Medicina Física e

Reabilitação.

A contínua melhoria da partilha da informação clínica na PDS, assim fomentando a eficiência

do SNS como um todo e a melhoria da articulação com as unidades de cuidados de saúde

primários da nossa região.

A conclusão de um projeto com candidatura aprovada no âmbito do SAMA2020 do Programa

Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), cofinanciado pelo

FSE/FEDER, para a melhoria da componente de segurança dos sistemas de informação,

denominado SECHEDV.

A conclusão de um projeto com candidatura aprovada no âmbito do SAMA2020 do Programa

Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), cofinanciado pelo

FSE/FEDER, para a implementação de melhorias no atendimento aos utentes, denominado

"Utente 360q: Balcão de atendimento ao utente".

A implementação de um projeto, denominado "Demonstrador/lntegrador HS.HELIOS para a

comunicação e portabilidade de dados na Saúde", em regime de copromoção, cofinanciado
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pelo FEDER no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento

Tecnológico (SI I&DT) do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

(COMPETE 2020), que atua como um sistema de integração central das transmissões de

dados clínicos e demográficos, permitindo a extração de métricas em tempo real

relacionadas com as integrações dos Sistemas de Informação de Saúde de diferentes

fornecedores, bem como a verificação da integridade semântica das mensagens HL7.

A submissão de Candidatura no âmbito do SAMA 2020, denominada "CHEDV GI3: Modeìos

de Gestão Inteligente e Integrada de Informação", com o objetivo de gerar métricas e

indicadores que viabilizem a implementação da melhoria contínua no âmbito da gestão

documental e processual da operação.

A continuação do desenvolvimento das funcionalidades do MEDTRIX, permitindo que o

mesmo se vá adequado às novas necessidades dos utilizadores.

Infraestruturas e Equipamentos

As infraestruturas físicas bem como os equipamentos que suportam a atividade hospitalar

apresentam uma elevada complexidade. No nosso caso, o envelhecimento das rhesmas, em larga

medida acelerado fruto de políticas de reduzido investimento em anos pretéritos, tem colocado

desafios difíceis que temos procurado superar, com várias iniciativas:

O desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor do CHEDV, instrumento

que definirá a evolução das nossas instalações e equipamentos num horizonte de L0 anos.

A conclusão dos investimentos necessários ao funcionamento da nova sala de raio-x na

unidade de Oliveira de Azeméis.

A preparação dos elementos necessários à reprogramação financeira e autorizações

necessárias ao projeto de Requalificação e modernização das infraestruturas que suportam

o funcionamento do Serviço de Urgência de Santa Maria da Feira, com candidatura aprovada

no âmbito do Programa Norte 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 201,4/2020)

e com cofÍnanciamento do FEDER (Fundo europeu de Desenvolvimento Regional).

O início da 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 operação, a executar até ao ano de 2022, consiste

em reconverter os seus sistemas energéticos, de forma a obter poupanças significativas no

consumo de energia, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de segurança no

abastecimento.

A contínua atualização e substituição de equipamentos de tecnologia médica, em particular

nos serviços cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames especiais de diversas

especialidades.

A celebração de contratos de manutenção em alguns equipamentos críticos que não os

possuíam, assim garantindo melhores taxas de operacionalidade em áreas fundamentais.
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a A preparação dos elementos para a instrução do pedido de autorização à tutela para o

projeto de melhoria das condições físicas da unidade de preparação de medicamentos

citotóxicos, que garanta a segurança de profissionais e doentes, em termos da exposição a

medicamentos perigosos e a contaminantes ambientais.

A preparação dos elementos para a instrução do pedido de autorização à tutela para a

criação de uma unidade de internamento de psiquiatria, condição imprescindível para dar

cumprimento ao Plano Nacional de Saúde Mental IPNSM).

O desenvolvimento das obras de criação de novos gabinetes para a realização de consulta

externa na unidade de Santa Maria da Feira.

A conclusão da requalificação do Serviço de Urgência da unidade de São João da Madeira.

Recursos Humanos

As políticas de recursos humanos dos organismos do Ministério da Saúde estão muito

condicionadas pelas decisões de âmbito geral que são tomadas centralmente. Na nossa instituição

temos implementado essas orientações, destacando as seguintes decisões:

A contratação de médicos para os serviços mais carenciados, nomeadamente para as

especialidades de: Medicina Interna, Cirurgia Plástica, Ginecologia, Medicina Física e

Reabilitação, Medicina do trabalho, Neurologia, Patologia Clínica, Psiquiatria, Pediatria

Médica, Anestesia e Urologia.

O reforço da equipa de Assistentes Operacionais do Serviço de Instalações e Equipamentos,

o qual permitiu que o serviço oferecesse uma resposta mais pronta e, em muitas situações,

conseguisse substituir a contratação externa de serviços.

A aplicação do previsto no Orçamento de Estado 2018 à maioria das carreiras do SNS com

representação nesta instituição, ficando apenas por completar a regularização dos

profissionais da carreira médica em regime de contrato individual de trabalho.

Formação

O Conselho de Administração tem assumido uma grande prioridade à política de formação, como

pilar para a crescente capacitação das pessoas. Foram tomadas várias iniciativas neste âmbito, das

quais destacamos:

0 reconhecimento da idoneidade e qualidade técnico-científica dos serviços clínicos do

CHEDV para a formação de internos do ano comum e de especialidade.

A conclusão da implementação do Projeto, iniciado em 20'1.7, de Formação de Profissionais

do Setor da Saúde, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSEI no âmbito do Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego (POISEJ do Portugal 2020, o qual alcançou uma taxa

de realização de 100%.
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A submissão e implementação de 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

competências dos nossos profissionais. cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no

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

Qualidade

A qualidade é um dos desafios mais importantes para as organizações do sector da saúde, e ao

qual temos devotado importante atenção. O CHEDV integra na sua missão o desenvolvimento de

atividades de melhoria contínua de qualidade, bem como o seu reconhecimento externo. Tem por

Política da Qualidade garantir a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados aos doentes e

familiares, orientar a prestação de cuidados de saúde na perspetiva dos princípios da Gestão pela

Qualidade, visando a satisfação dos utentes e colaboradores. Nesse âmbito tem sido promovido a

implementação e desenvolvimento de vários programas da qualidade, das quais se destacam:

o A Acreditação do Centro de Referência de Oncologia Adulto - Cancro Hepatobiliopancreático

(cR-HBP);

¡ A contínua promoção da qualidade e segurança da prestação dos cuidados de saúde nos

termos definidos pela Direção Geral da Saúde;

. Participação no SINAS, projeto coordenado pela Entidade Reguladora da Saúde, com a

avaliação de áreas na dimensão da Excelência Clínica, e nas dimensões da Adequação e

Conforto das Instalações, Focalização no Utente, Segurança do Doente e Satisfação do Utente;

o Monitorização dos incidentes ocorridos com doentes reportados através da NotifTc@ e da

HER+;

¡ Desenvolvimento e implementação de medidas que visam atingir os objetivos estratégicos

definidos no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020;

o Apresentação de um módulo com informação relativa à Qualidade e Certificação nas sessões

de Acolhimento a Novos Colaboradores;

¡ Assessoria na aplicação nos regimes jurídicos da qualidade e segurança para os órgão,

, tecidos e células, de origem humana, assim como, organização dos procedimentos relativos

às Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea (UCAC) e Unidade de Colheita de Sangue e

Tecido do Cordão Umbilical (UCSTCU);

o Manutenção do sistema de Documentação que integra o Sistema de Gestão da Qualidade;

. Trabalho preparatório com os serviços Farmacêuticos, Otorrino, Obstetrícia, Medicina

Interna, Serviço de Medicina Intensiva Polivalente, Anestesiologia, Patologia Clínica,

Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea, Imuno-hemoterapia e Pediatria e Neonatologia,

para o processo de Certificação pela ISO 900L:2015 em 2020;

o Auditorias internas no âmbito ISO 9001:201.5, objetivos internacionais, controlo de infeção,

registo e organização do processo clínico, nota de alta, circuito de medicamentos, inspeção

das instalações e materiais perigosos, identificação dos doentes e colaboradores, bem como
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auditorias aos serviços de apoio como a Esterilização, lmagiologia, Serviço de Instalação e

Equipamentos, Recursos Humanos, Serviço de Compras, Serviço de Logística e Imobilizado,

Serviço de Informática, Formação, Serviço de Gestão de Doentes, Serviço Social, Serviço de

relações Públicas, Serviços de limpeza, nutrição e lavandaria;

¡ Dinamização com o Serviço de Urgência, a reformulação dos Planos Anuais de Contingência

Específico de saúde Sazonal (Módulo Verão e Inverno), e de um efetivo Plano de Emergência

Externo (PEE), face a situações de catástrofe externas à instituição;

o Programa de prevenção e registo de quedas;

o Programa de prevenção e registo das úlceras de pressão;

¡ Cirurgia segura, salva vidas.

As boas práticas de governo societário adotadas pelo CHEDV, em 2019, são sintetizadas e

apresentadas no quadro seguinte.

Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2019

Capítulo ll do RJSPE - Práticas de bom gov€rno

ârtigo 43.o

art¡go 44.o

art¡go 45.

art¡9o 47.o

art¡go 48.o

art¡go 49.o

artigo 50 "

artigo 51o

art¡go 52.'

art¡go 53.'

art¡go 54.'
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II. Missão, Objetivos e Políticas

Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos

valores que orientam a empresa (vide artigo 43.o do RJSPE).

A missão do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE rege-se pela prossecução dos

seguintes objetivos:

¡ Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno;

o Eficácia técnica e Eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro

sustentável;

o Melhoria contínua;

o Formação e Investigação;

. Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

O CHEDV definiu a sua visão nos seguintes termos: "Ser um centro hospitalar de referência, em

termos do grau de satisfação dos utentes e dos colaboradores, bem como na aplicação eficiente dos

recursos financeiros que a comunidade nos atribui, através do orçamento do Serviço Nacional de

Saúde."

No exercício da sua atividade, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE e seus

profissionais, que constituem a sua equipa de trabalho, orientam-se pelos seguintes valores:

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

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

decisão;

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

tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável;

Performance - utilizar de modo eficiente os recursos da comunidade;

Inovação - incentivar e premiar a exploração de novas ideias e o desenvolvimento de novas

atividades;

Ética - advogar os mais elevados princípios de conduta em todas as ações e decisões, como

base para a confiança pública.

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia

definida (vide artigo 38.o do R|SPE), designadamente:

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

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

financeiros;

a

a

a

a
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O Contrato Programa para o ano de 2019, celebrado entre o CHEDV, ACSS e a ARS Norte, traduz

as orientações definidas pelos Ministérios da Saúde e das Finanças e fixa a prestação de serviços de

cuidados de saúde aos utentes, o orçamento económico, bem como um conjunto de objetivos de

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

fìnanceiro que no seu conjunto determinam o índice de desempenho global.

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

verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

Em 20L9, o CHEDV cumpriu na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

produtiva, atingido uma taxa de execução do Contrato-Programa d,e 95,1o/o (antes de considerar o

impacto dos incentivos institucionais).
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6 q, Quadro L. Produção SNS por linhas de Atividade (SICA)
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Quanto à execução do Acordo Modificativo do Contrato Programa produção SNS contratada para

o ano de 2019, constatamos que:
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Consulta Externa

o número total de consultas externas, no ano de2019, corresponde a uma taxa de execução de

I00,7o/o do fixado no Acordo Modificativo do Contrato Programa, atingindo a produção SNS

contratada.

Internamento

¡ o número total de doentes equivalentes do internamento, corresponde a BB,2o/o do total

fixado no Contrato Programa, não atingindo o contratado reflexo da greve cirúrgica em 1.9

dias, 6 dias de greve dos enfermeiros e 2 dias de greve dos médicos.

Ambulatório

. o número de GDHs de Ambulatório Cirúrgicos atingem cerca de l07,Bo/o do fixado em sede

de Contrato Programa, atingindo o valor previsto. Enquanto que a linha de atividade de

GDHs de Ambulatório Médicos apresenta uma taxa de execução de 101,5%o [incluem os GDHs

gerados pelas sessões de Hospital de Dia e pelos MCDTS que constam na portaria

ne258/20L8 de 7 de setembro) e a linha de atividade dos GDHs de Ambulatório Médicos do

Centro de Referência Hepatobiliopancreático apresenta uma taxa de execução de 101-,5%0.

Urgência

. o serviço de urgência, em termos globais apresenta um grau de execução de 100,3%0,

atingindo o contratado.

Hospital de Dia

. o número de sessões de Hospital de Dia em termos de execução do Contrato Programa,

apresenta um grau de execução 100,80/o, atingindo a produção SNS contratada.

Programas de Gestão de Doença Crónica

o Doença de Hunter - o número de doentes tratados mantém-se ao mesmo nível de atividade

registado no ano anterior e um grau de execução de 100,0%, atingindo o valor contratado

para2019.

. Hepatite C - o número de doentes tratados corresponde a um grau de execução de 53,8%,

não atingindo a atividade anual fixada no Acordo Modificativo do Contrato Programa.

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

o Q número de doentes tratados corresponde, em termos globais, a um grau de execução de

L01,40/o atingindo o valor contratado para201.9, repartido da seguinte forma: a 408 doentes

realizaram Pré-Avaliação e Cirurgia Bariátrica - Cir. Bypass, 209 doentes realizaram Cirurgia

de Bypass Gástrica - 1q ano de follow-up e 1.67 realizaram Cirurgia de Bypass Gástrica - 2q

ano de follow-up.
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camente Assistida - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

de doentes tratados corresponde, em termos globais, a um grau de execução de

87,5o/0, não atingindo a atividade contratada para2019.

IVG até 10 semanas

¡ Apresenta um grau de execução de 97,60/o, ficando ligeiramente aquém do valor contratado

para o ano de 2019.

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo I e II

o Apresenta, em termos globais, um grau de execução de 99,10/o, atingindo o valor contratado

para201,9.

Serviço Domiciliário

o O Serviço Domiciliário aumentou no ano de 20L9, atingiu uma taxa de execução de L}l, o/o

do total fixado em sede de Contrato Programa, atingindo a atividade contratada para201,9.

Hospitalização Domiciliária

o A unidade de Hospitalização Domiciliária, no ano de 20L9, atingiu uma taxa de execução de

560/o do total fixado em sede de Contrato Programa, por insuficiência de Recursos

O quadro dos Incentivos Institucionais apresentado foi extraído via SICA. É de salientar que o

índice apurado está distorcido face à realidade, já que os valores publicados ainda não foram

validados e existe um número elevado de indicadores cujo grau de execução não se encontra

publicado pela ACSS no SICA, não tendo o CHEDV possibilidade de estimar os valores atingidos,

exceto para os indicadores de desempenho económico-financeiro.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
REI,¿TÓruO DE GOVERNO SOCIETÁruO



tr
Quadro 2. Incentivos lnstitucionais - Índice de Desempenho por obietivo (SICA)
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Relativamente aos indicadores de atividade para os quais foi possível validar os valores

publicados, destacam-se com uma performance favorável, face ao contratado, os seguintes:

Acesso

o 4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera para consulta (LEC) dentro do TMRG;

o A,2 Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta

garantidos (TMRGJ;

¡ 4.3 Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG;

¡ 4.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera

previsto no protocolo de triagem.
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penho Assistencial

o 8.4 Índice de mortalidade ajustada;

¡ 8.5 Índice de demora média ajustada;

o 8.6 Demora média da cirurgia.

Desempenho Económico-Financeiro

. C.2 Doente Padrão por médico ETC;

. C.3 Doente Padrão por enfermeiro ETC.

Quanto aos restantes indicadores não foi possível validar os valores atingidos pelo que não se

efetua a sua análise detalhada.

3. Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da

emPresa.

Em termos de resultados obtidos, o ano de 2019 fica assinalado por um desequilíbrio entre os

rendimentos e gastos, o que gerou um EBITDA e um Resultado Líquido negativos. Esta realidade

resulta da conjugação de vários fatores, especialmente os que dizem respeito às rúbricas de recursos

humanos.

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

combinadas com as necessidades crescentes da comunidade em cuidados de saúde (resultantes do

envelhecimento da população, do aumento das doenças crónicas, do aparecimento de novas

tecnologias e tratamentosJ exigem novas avaliações e reformas urgentes nas instituições.

A atividade assistencial do CHEDV tem sido orientada para satisfazer a procura de cuidados de

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

tendo por base a implementação de três princípios estratégicos: privilegiar a proximidade, assegurar

os níveis máximos de segurança do doente; proporcionar a prestação de cuidados de saúde com

elevada qualidade de eficiência.
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R ubr¡ca s

Resultados antes de depreciações e gastos de financ¡amento

Resultado operacional (antes de gasto s de financiamento)

Resultados antes de impostos

Resuìtado Liqu¡do do Exercicio

EB ITDA

Quadro 3. Resultados

2017',

-9.247.029,Q.

-4.532.215,34

-4.3ß.74\31

-p..321.370,03

-9.071.053,33

2018

-ß.946.ß4,44

-Í .84.827,35

-1t.8ß.892,02

-1t.8p..758,86

-6.931145,88

2019

-21859.432,97

-23.601l.4.49

-23.595.738,65

-23.s96.05134

-21847.03169

Ã%18119

37,f/o

32,5o/o

32,50/ø

32,50/o

37,f

N
]L

€

6
Fo nte:S ICC valores ern euros

Ðe vido à aplicaçào do nonnativo contabilistico SNC-AP, os valores relativos ao ano de 2017 lorarn recalculados

A fórmula utilizada para cálculo do EBITDA foi a indicada pela ACSS no âmbito do processo de contratualização CP 2019:

EBTTDA (SNC-AP):

X(#[70a75)+76.2.7+76.2.2+76.2.3+76.2.7+76.3+77+78+79.2.I+79.2.2+79.8)-1,(#(60a63)+65.1 +65.2+65.3
+ 65.7 + 66 + 67 + 68 + 69.7.3 + 69.1.8)

8m201.9, o CHEDV apresenta um resultado líquido negativo próximo dos 23.596 milhares de

euros, o que representa uma evolução desfavorável face ao ano de 2018. A taxa de crescimento dos

rendimentos é muito inferior à verificada nos gastos, originando a evolução referida.

Relativamente aos rendimentos, verifica-se um aumento de 3,8o/o, no montante de € 3.202.824

sobretudo em consequência do aumento das Prestações de Serviços que ascendeu a €3.462.070.

Durante o ano de 201-9,a atividade assistencial atingiu volumes expressivos na generalidade das

linhas de produção, com maior destaque na Consulta Externa, Hospital de Dia e atividade cirúrgica,

superando os níveis máximos históricos.

Não obstante este facto, bem como a prática de uma política de eficiência que permitiu efetuar

uma boa gestão dos recursos e conter a evolução dos custos, tal não gerou os benefícios esperados

ao nível dos resultados apurados, já que os preços unitários fixados no Acordo Modificativo ao

Contrato Programa para2079 não cobrem sequer o aumento dos Gastos com Pessoal desse ano.

De salientar que, apesar das medidas implementadas para a contenção de gastos, verifica-se um

aumento de 8,80/o, no montante de € 8.984.67t, devido ao aumento dos Gastos com Pessoal no

montante de € 6.782.1,11, que decorre, sobretudo, da aplicação da legislação em vigor, bem como

devido ao aumento do consumo de Material de Consumo Clínico, no montante de € 848.650, e dos

Fornecimentos e Serviços Externos, no valor de € 801.447, justificado pelo aumento na atividade

assistencial, que atingiu níveis máximos históricos.

O EBITDA apresenta, em 2019, um valor negativo de 2l.B47milhares de euros, apresentando

uma evolução desfavorável face ao ano de 2018, devido sobretudo ao aumento de Gastos com

Pessoal, decorrente da legislação, que não foram compensados pelo aiustamento do CP.

Os resultados obtidos em201.9 foram afetados pelo exposto, bem como, pelos seguintes fatores:

a) Ao nível dos rendimentos, verificou-se:
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. um aumento do valor da prestação de serviços relativo à cirurgia de ambulatória

faturado ao SNS, no montante de € 1.481.438;

. um aumento de € 124.21,5 na prestação de cuidados da consulta externa;

. um aumento de€270.472, na prestação de cuidados do serviço domiciliário;

. a redução do valor relativo à atividade do internamento no montante de

€1.21.8.014.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se:

. um aumento de gastos com pessoal, no montante de €.6.782.1.1.L;

. um acréscimo no custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, no

montante de€923.268;

. um aumento ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos, no montante de

€.801..447.

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

ministérios setoriais, designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, às

orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no exercício da

atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela empresa (vide n." 4

do artigo 39." do RISPE).

As orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente as relativas à política

setorial a prosseguir, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacionaì e ao nível de

serviço público a prestar pela instituição, são contratualizadas anualmente com a tutela setorial,

nomeadamente através do Contrato Programa que inclui, para além das obrigações assistenciais, o

orçamento económico e os objetivos de qualidade e eficiência que determinam o Índice de

Desempenho Global da instituição.

A execução do Contrato Programa é internamente monitorizada através de suportes de

informação para a gestão existentes no CHEDV, bem como através de relatórios e outra informação

produzida pela ARS Norte e pela ACSS. A monitorização é efetuada mensalmente, e incluiu a análise

dos desvios com vista à tomada de medidas corretivas, nomeadamente as identificadas e discutidas

em reunião do Conselho de Administração e Direções de Serviços.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

MV

RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO



III. Estrutura de capital

1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou

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

incluindo indicação das diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às

mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n."

1do artigo M." do RISPE).

O capital estatutário do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE é de 32.740 milhares

de euros, dos quais 29.930 milhares de euros correspondem ao capital do extinto Hospital de São

Sebastião, EPE (fixado no Anexo ao Decreto-Lei n.q 27 /2009, de 27 de janeiro, sendo detido

integralmente pelo Estado Português) e 2.810 milhares de euros correspondem ao aumento do

capital estatutário autorizado pelo despacho n.e 1265/20\7, de 29 de dezembro, do Senhor

Secretário de Estado do Tesouro, para aplicação exclusiva no pagamento de dívida vencida a

fornecedores.

É de salientar que desde 20L7 ocorreram as seguintes entradas de capital: um aumento de

capital de 2.810 milhares de euros em2017; injeções de capitais para cobertura de prejuízos no

montante de9.L2l milhares de euros, em 2018, e de 4.930 milhares de euros, em 20L9.

As entradas referidas foram insuficientes para compensar a redução do Património Líquido

provocada pela transferência, em 2017, de 20.506.256,60 euros, para a ACSS por despacho da Sr.a

Secretária de Estado da Saúde, de 11de dezembro, em cumprimento do n,e 3 do artigo L37.q da Lei

nP 42/2016, de 28 de dezembro (Lei OE/20I7), que determina que "os saldos da execução

orçamental de 2016 dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde, são integrados

automaticamente no seu orçamento de 2017 e consignados ao pagamento de dívidas vencidas, com

exceção das verbas recebidas do Fundo de Apoio aos Pagamentos do SNS, criado pelo Decreto-Lei n.q

1,85/2006, de L2 de setembro, e extinto pelo Decreto-Lei n.a 1-88/20t4, de 30 de dezembro, as quais

transitam para a ACSS, IP".

Desde essa data que o Património Líquido do CHEDV se vem degradando, atingindo pela

primeira vez, em 2019, um valor negativo. Este efeito é ainda resultado do aumento de resultados

líquidos negativos nos últimos anos, devido ao facto de os valores dos Contratos Programa serem

insuficientes para cobrir os gastos de estrutura do CHEDV, nomeadamente o aumento de gastos com

pessoal.

O CHEDV dispunha, no final do exercício de 20'J.9 , de disponibilidades financeiras no montante

de 12.446 milhares de euros, das quais 820 milhares de euros estavam registados em depósitos à

ordem na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE e 11.556 milhares de euros

aplicados em CEDIC, relativos aos saldos de gerência dos exercÍcios anteriores.

Jtr
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\1. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das

açoes.

Não aplicável, o CHEDV tem apenas na sua estrutura de capital o capital estatutário, que é

integralmente detido pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho conjunto

dos Ministros das Finanças e da Saúde.

3. Informação sobre a existência de acordos p:üassociais que sejam do conhecimento

da empresa e possam conduzir a evenfuais restrições.

Não aplicável, o CHEDV não celebrou acordos parassociais.

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

L. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) eþu coletivas (entidade) que,

direta ou indiretamente, são titulares de participações qualificadas noutras empresas,

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

da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código

das Sociedades Comerciais (CSC) nos seus artigos M7." (vide alíneas a) e b) do n." L

do artigo M." do RISPE).

Não aplicável, o CHEDV e os elementos que constituem o Conselho de Administração não são titulares
de participações noutras entidades. 0s membros do Conselho Fiscal não são titulares de

participações qualificadas em qualquer entidade, com exceção do membro Márcia Alexandra Almeida
de Sousa Ribeiro, a qual detém uma participação de 24,8o/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

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

participação em quaisquer empresas de natureza associativa ou fundacional (vide

alínea c) do n."1. do artigo M." do RISPE).

O CHEDV participa como associado no SUCH (Serviço de Utilização Comum dos HospitaisJ,

associação sem fins lucrativos que tem por finalidade arealização de uma missão de serviço público,

contribuindo para a concretização da política da saúde e, em particular, para a eficácia e eficiência do

Sistema de Saúde Português.

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

administração e de fiscalização, nos termos do n.o 5 do artigo 447.' do CSC.
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O CHEDV e os elementos que constituem o Conselho de Administração não são titulares de

participações noutras entidades. Os membros do Conselho Fiscal não são titulares de participações

qualificadas em qualquer entidade, com exceção do membro Márcia Alexandra Almeida de Sousa

Ribeiro, a qual detém uma participação de 24,8o/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares

de participações e a empresa.

O CHEDV e os elementos que constituem o Conselho de Administração não são titulares de

participações noutras entidades. Os membros do Conselho Fiscal não são titulares de participações

qualificadas em qualquer entidade, com exceção do membro Márcia Alexandra Almeida de Sousa

Ribeiro, a qual detém uma participação de 24,80/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
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Orgãos Sociais e Comissões

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

entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.q L do artigo 30.q do

RISPE). Desta forma, deve ser explicitada a composição dos seguintes órgãos:

A. Modelo de Governo

A empresa deve apresentar um modelo societário que assegure a efetiva separação

enhe as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.o L do

artigo 30." do RISPE)

1. Identificação do modelo de governo adotado.

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, com sede em Santa Maria da Feira, foi criado

nos termos do Decreto-L ei n.e 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.q L33/2013, de 3 de

outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/20L4, de 30 de setembro e pela Lei n.q 42/201,6, de 28 de

dezembro.

O CHEDV rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, com as

especificidades previstas no Decreto-Lei n.q L8/2017, de 10 de fevereiro, e nos seus Estatutos,

constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

De acordo com o disposto nos Estatutos, são órgãos sociais do CHEDV:

a) o conselho de administração;

b) o conselho fiscal, o revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas;

c) o conselho consultivo.

A nomeação do Conselho Fiscal do CHEDV, para o riénio 2018-2020, ocorreu por despacho do

Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde, em27 de março de 2018.

O Revisor Oficial de Contas, foi nomeado pelo Despacho Conjunto Finanças e Saúde, de 25 de

setembro de 2018, e foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes.

kv
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B. Assembleia Geral

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com

identificação dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato

(data de início e fim), assim como a remuneração relativa ao ano em referência. Caso

tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá

indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que enttou).

Não aplicável. De acordo com os Estatutos, não está prevista a constituição da assembleia geral.

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem

ser tomadas com maioria qualificada,para além das legalmente previstas, e indicação

dessas maiorias.

Não aplicável, devido à inexistência da assembleia geral.

C. Administração e Supervisão

L. Indicação das regras estafutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e

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

Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.

A nomeação, composição, mandato, competências, funcionamento, vinculação e estatuto do

Conselho de Administração são regulados pelo disposto nos artigos 6.q e seguintes dos Estatutos dos

Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, EPE, aprovados e publicados

no Anexo II ao Decreto-Lei n.a 1.8/2077, de 10 de fevereiro, doravante designados por Estatutos ou

por Estatutos do CHEDV, sendo igualmente aplicável o disposto no Estatuto do Gestor Público,

aprovado pelo Decreto-Lei n.e 71/2007 , de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.q

8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.e 2/2012, de 25 de janeiro e

alterado pelo Decreto-Lei n.e 39 /2016, de 2B de julho.

De acordo com o disposto nos artigos 1.2.e e 1.3.e do Estatuto do Gestor Público, os gestores

públicos são designados por nomeação ou por eleição, feita mediante resolução do Conselho de

Ministros, devidamente fundamentada e publicada no Diário da República juntamente com uma nota

relativa ao currículo académico e profissional do designado, sob proposta dos membros do Governo

responsáveis pela área das finanças e pelo respetivo setor de atividade.

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

do Conselho de Adminishação Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com

indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária
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V. mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do

termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante

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

Nos termos previstos no artigo 6.q dos Estatutos, o Conselho de Administração é composto pelo

presidente e um máximo de quatro vogais, que exercem funções executivas, em função da dimensão

e complexidade do hospital, E. P. E., incluindo um diretor clínico, um enfermeiro-diretor, um vogal

proposto pelo membro do Governo responsável pela área das finanças e um vogal proposto pelo

membro do Governo responsável pela área da saúde. O mandato dos membros do Conselho de

Administração tem a duração de três anos renovável, uma única vez, permanecendo aqueles no

exercício das suas funções até à designação dos novos titulares, sem prejuízo da renúncia a que

houver lugar.

Quadro 4. Conselho de Administração

Cargo
De6¡gnætu Èmuneaæh

&tâ (E¡t¡dâdê Pqdo¡ål (dD)

Jos¿ MþEl Db¡ P.i.oCo.t.

M.rh M¿red¡ Tor.r & Or4b¡ tb)

R..orçb ô' 32061Â)

RêsolSåo nlæ,20É(R)

Âê5ólwåo n'@?061R)

R4otw¡o ¡rû?06(Â)

oPRLo' %åo Fb Remurer.çao
do tlgrd€ Orben

2002.û6

a¿7.æ6

2e@-206

æ-æ6

201 5 2017

Na sequência da Resolução n.a 1-3/2015, de 19 de fevereiro, publicada no Diário da República de

2 de março, foram nomeados os membros do Conselho de Administração do CHEDV para o triénio

201,5-2077, com data de início de efeitos a 20 de fevereiro de 2015. Foram designados como

membros do Conselho de Administração José Miguel Dias Paiva e Costa, Maria Paula Sarmento de

Rebocho Lopes, Sara Cristina da Silva Pereira, Rita Manuela Lopes de Moutinho e Maria Margarida

Torres de Ornelas (membro reconduzido cuja data da primeira designação reporta-se a29 de março

de20L2).

Na sequência da renúncia ao cargo de diretora clínica por parte da Vogal Maria Paula Sarmento

Rebocho Lopes, foi nomeada pela Resolução n.a 20/2016, de L4 de julho, publicada no Diário da

República de 2 de agosto, para o cargo de diretora clínica, Maria Elsa Azeredo Soares.

Na sequência da resolução do Conselho de Ministros ne 89 /201.8, de L2 de julho, a Vogal Maria

Margarida Torres de Ornelas deixou de exercer funções no CHEDV, com efeitos a25/06/2018.

A 30 de junho de 2019,na sequência da renúncia ao cargo de diretora clínica por parte da Vogal

Maria Elsa Azeredo Soares, o Conselho de Administração passou a contar apenas com 3 elementos,

que exerceram funções até à nomeação de novo Conselho de Administração para o triénio

2020/2022, o que veio a ocorrer a 14 de fevereiro, conforme publicação do Despacho ne 2534/2020,

de 24 de fevereiro.
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3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Adminishação

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

ser considerados independentes, oü, se aplicável identificação dos membtos

independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.o do RISPE).

Não aplicável, considerando que todos os membros do Conselho de Administração exercem

funções executivas.

4. Apresentação de elementos curiculares relevantes de cada um dos membros,

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

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser

indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide

alínea i) do n.' 1 do artigo M." do RISPE).

Os elementos curriculares relevantes de cada um dos membros que integram o Conselho de

Administração e as respetivas atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos constam da

Resolução n.a t3/2015, de L9 de fevereiro, publicada no Diário da República de 2 de março, que

procedeu à nomeação do Conselho de Administração, e da Resolução n.e 20/201.6, de L4 de julho,

publicada no Diário da República de 2 de agosto, que procedeu à nomeação da Diretora Clínica, Maria

Elsa Azeredo Soares.

fosé Miguel Dias Paiva e Costa

Data de Nascimento: 18 de abril de L971,

Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Economia, Mestrado de Gestão de Serviços

de Saúde e Pós-Graduação em Gestão e Administração Hospitalar.

Atividade Profissional:

. Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE,

entre maio de2074 e fevereiro de 20L5.

. Consultor na AGS Consulting onde realizou trabalhos de consultadoria económica e

financeira a empresas, entre novembro de 20L3 e maio de 20L4.

o Diretor do grupo ICIL - Instituto Clínico, Lda., onde tinha a seu cargo a gestão administrativa

e financeira, de recursos humanos, de aprovisionamento, de manutenção e comercial, entre

maio de 2005 a setembro de 2013.

. VogaldoConselhodeAdministraçãodaARSNorte,entre junho de2002 emaiode2005,com

responsabilidades diretas na área de gestão de recursos humanos, na gestão regional dos

programas de recuperação de listas de espera cirúrgicas (PECLEC e SIGICJ, na coordenação
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V do trabalho da área de informática, sistemas de informação e auditoria. Foi ainda Secretário

da Mesa da Assembleia Geral da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, S.A. e do Hospital

Padre Américo, S.A. e membro da Unidade de Gestão do PO Saúde XXI (vertente FSE) e da

Comissão de Acompanhamento do PO Saúde XXI.

Entre janeiro de 1995 e abril de2002loi Diretor Comercial e Financeiro de J. Costa, Lda., com

responsabilidades na angariação e gestão de uma carteira de clientes de exportação e na

negociação de apoios financeiros com a banca e na definição de contratos de fornecimento

com os principais fornecedores.

Outras atividades relevantes na área da saúde

Frequentou abundante formação complementar na área da economia e gestão

(especialmente na área da saúde], como o Programa Avançado em Gestão Empresarial pelo

INDEG/ISCTE, o programa"Your Future in Health Care: Matching Costs ande Benefits", pela

Universidade de Lausanne e Harvard Medical International e o PADIS, pela AESE, entre

outros.

Maria Elsa Azeredo Soares (iniciou funções em 2 de agosto de2016)

Data de Nascimento: 05 de agosto de L958

Habilitações Académicas: Licenciatura em Medicina

Atividade Profissional:

¡ Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia no CHBV, desde maio 201.6.

¡ Assistente Graduado de Anestesiologia no CHEDV de 2005 até abril de 201.6.

¡ Assistente Hospitalar de Anestesiologia no CHEDV (7999 a 2005J e no Hospital de S. Marcos

[1995 a 1999).

o Coordenadora da Área Anestésica do Núcleo de Partos do CHEDV.

. Integrou a comissão que iniciou a Acreditação do CHEDV, em2007.

¡ Chefiou Serviço de Anestesia do CHEDV, em situações de ausência/impedimento do Diretor

de Serviço, bem como a Equipa de Urgência Anestésica no CHEDV e no Hospital de São

Marcos em Braga.

r Coordenadora Anestésica do programa "foint Care" no CHEDV.

¡ Membro da Comissão de Ensino do Serviço de Anestesiologia do CHEDV.

. Nomeada "Hospital Project Manager" no sistema PICIS, no HSS.

o Organizou diversas formações e cursos dirigidos a médicos e enfermeiros.

o Moderou diversas mesas em congressos nacionais.

r Membro de júris de seleção de candidatos a postos de trabalho de anestesia.

¡ Membros de comissão de escolha de materiais técnicos de anestesia.

Formação Académica Pré e Pós-graduada:

a

a
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1985 - Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

1995 - Obteve o Grau de Assistente Hospitalar de Anestesiologia.

2005 - Obteve o Grau de Consultor em Anestesiologia.

2006 - Pós-graduação em Medicina da Dor, pela Universidade de Lisboa.

2006 - Competência em Medicina da Dor, pela Ordem dos Médicos.

2007 - Pós-graduação em Cuidados Paliativos, pela Universidade de Lisboa.

2009 - Pós-graduação em Acupuntura Médica, pelo ICBAS.

2009 - Mestrado em Cuidados Paliativos, pela Universidade de Lisboa.

2012 - Médica Experta em Ozonoterapia, pela Universidade de Sevilha.

Sara Cristina da Silva Pereira

Data de Nascimento: 22 de junho de 1968

Habilitações Académicas: Licenciatura em Enfermagem, Pós-Graduação em Administração e Gestão

dos Serviços de Saúde e Curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem de Saúde

Materna e Obstetrícia.

Atividade Profissional:

o Serviço de Obstetrícia do Hospital de S. Sebastião, atual Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga, entre 2006 e 2015.

¡ Hospital Distrital de Oliveira de Azeméis, serviço de Urgência, Bloco Operatório e Obstetrícia

entre L991 e2006.

Outras atividades:

o fúri efetivo de concurso nP 2/2000 para ingresso de Enfermeiro nível I do Hospital Distrital

de Oliveira de Azeméis.

¡ Membro efetivo da Comissão de Eleições para Enfermeiro Diretor no Hospital Distrital de

Oliveira de Azeméis.

¡ Professor Adjunto na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de

Oliveira de Azeméis entre 2006 a2075.

. Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Administração e Gestão de Serviços de Saúde

no ano letivo de 20L4/2015.

o Coordenadora do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde

Materna e Obstetrícia entre 2006 e201,3.

¡ Vice-Presidente do Conselho Pedagógico no ano de2014 da ESEnfCVPOA.

o Membro efetivo do Conselho Técnico Científico da ESEnfCVPOA, entre 2070 a20t5.

o Provedor do estudante da ESEnfCVPOA, entre201,2 e 20L5.

ô
\ tr

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

RELATóRro DE coveRNo socrETÁRro r



(
d

Lopes Moutinho

Data de Nascimento: 2 de agosto de L964n
[/7Áabilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Economia, Master in Businessv

Administration Executivo em Gestão Empresarial, acesso ao grau de Mestre em Gestão Empresarial e

Curso de Certifted Internal Audrtor, parte I e II.

Atividade Profissional;

Diretora do Serviço de Auditoria Interna do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, de

2008 a 2015.

Diretora do Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão do Centro Hospitalar do Tâmega e

Sousa, EPE, de 2004 a2008.

Consultora financeira independente, de 2004 a2006.

Senior Manager do Departamento de Consultoria de Gestão da Deloitte, de 2000 a2004.

Senior Consultant, Assistant Manager, Manager do Departamento de Consultoria de Gestão

da Deloitte, entre l,99L e 2000.

^Assistant e Senior Consultant do Departamento de Auditoria Externa da Deloitte, de 1988 até

199t.

Outras atividades relevantes na área da saúde:

¡ Apresentação do caso prático: "lmplementação da Gestão de Risco no CHTS" no II Fórum dos

Auditores Internos da Saúde 201.2,promovido pelo Instituto Português de Auditoria Interna.

¡ Publicação do artigo "Controlar a Ineficiência para criar Rendimento" no Canal de Negócios.

o Apresentação do tema "O Papel dos Custos da Qualidade na Gestão da Qualidade" num

seminário promovido pela Associação Portuguesa de Qualidade e pela Ordem dos

Farmacêuticos.

¡ Participou em diversas ações de formação relacionadas com a área da saúde.

5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de

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

de quaisquer participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como

quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições

financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de

interesse (vide artigo 52.o do RfSPE).

Em cumprimento do disposto no artigo 52.q do RJSPE, os membros do Conselho de

Administração procederam à emissão de declaração de não existência de quaisquer participações

patrimoniais ou quaisquer relações com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou outros

parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, tendo sido apresentadas ao órgão

XJ,",,,,","
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de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, como parte integrante de Relatório de

Governo Societário 20L9. [documentos incluídos no anexo 5).

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e

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

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

acionistas.

Não aplicável, nenhum dos elementos do Conselho de Administração do CHEDV tem relações

familiares, profissionais ou comerciais com acionistas.

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

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

entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no

que se refere à delegação da administração quotidiana da entidade.

Nos termos do artigo 7.a dos Estatutos, compete ao Conselho de Administração garantir o

cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes de gestão que não

estejam reservados a outros órgãos, e em especial:

¡ Propor os planos de ação anuais e plurianuais e respetivos orçamentos, bem como os demais

instrumentos de gestão previsional legalmente previstos, e assegurar a respetiva execução;

o Celebrar contratos-programa externos e internos;

¡ Definir as linhas de orientação a que devem obedecer a organização e o funcionamento do

hospital E. P. E. nas áreas clínicas e não clínicas, propondo a criação de novos serviços, sua

extinção ou modifi cação;

. Definir as políticas referentes a recursos humanos, incluindo as remunerações dos

trabalhadores e dos titulares dos cargos de direção e chefia;

¡ Autorizar a realização de trabalho extraordinário e de prevenção dos trabalhadores do

hospital E. P. E., independentemente do seu estatuto, bem como autorizar o respetivo

pagamento;

o Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;

¡ Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as condições de prestação e disciplina do

trabalho;

. Apresentar os documentos de prestação de contas, nos termos definidos na lei;

o Aprovar e submeter a homologação do Ministro da Saúde o regulamento interno e fazer

cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
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Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem

prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis;

Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo hospital E. P. E.,

designadamente responsabilizando os diferentes setores pela utilização dos meios postos à

sua disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos da qualidade dos

serviços prestados;

Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas, se for caso disso, sobre as queixas

e reclamações apresentadas pelos utentes;

Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;

Autorizar a aplicação de todas as modalidades de regimes de trabalho legalmente

admissíveis;

Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei, independentemente da relação

jurídica de emprego;

Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os

desvios em relação às previsões realizadas;

Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar arealização e o pagamento da

despesa do hospital E. P. E.;

Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento

da sua atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos.

Sem prejuízo do disposto no número anterior e em normas especiais, o Conselho de

Administração detém, ainda, as competências legalmente atribuídas aos titulares dos cargos de

direção superior de 1.q grau da administração central do Estado relativamente aos funcionários e

agentes da Administração Pública.

O Conselho de Administração pode delegar as suas competências nos seus membros ou demais

pessoal de direção e chefia, com exceção das previstas nas alíneas aJ a j) do n.q 1 do artigo 7.q dos

Estatutos, definindo em ata os limites e condições do seu exercício.
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Organograma do Centro Hospitalar de Enhe o Douro e Vouga, EPE
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Nos termos do disposto nos artigos 44.e a 50.e do Código do Procedimento Administrativo e do

preceituado nos artigos 7.e, n.a 3, e B.q, n.s 1, alínea e), dos Estatutos constantes do anexo II do

Decreto-Lei n.e 233/2005, de 29 de dezembro, alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.q

12/20lS,de26dejaneiroealteradospeloDecreto-Lein.q 183/201,5,de3Ldeagosto,enousoda

faculdade conferida pela legislação em vigor, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de

Entre Douro e Vouga, EPE, na sua reunião de 11, de março de 2015 (publicadas no Diário da Republica

n.a 249/2015, Serie II de 2015-12-22,Deliberação n.q 2375/201,5) e com as alterações introduzidas

nas reuniões de 13 de maio de 2015, de 18 de maio de 201.6 [publicadas no Diário da Republica n.q

1'1'3/201'6, Serie II de 2016-06-15, Deliberação (Extrato) nP 1001,/2016J, de B de março de2O17

fpublicadas no Diário da Republica n.q 60, Serie II de 201,7-03-24, Deliberação n.q 223/2017), de 12

de abril de20'J.7 (publicadas no Diário da Republica n.q l-l-6, Serie II de20L7-06-19, Deliberação

[Extrato) n.a 549 /2017) e de 27 de junho de 2018 (publicadas no Diário da Republica n.o B, Serie II

de 2019-01-11, Deliberação [Extrato) n.a 58/2019), deliberou delegar em cada um dos seus

membros, as seguintes competências:

Competências do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Paiva:

1.1 Compete ao Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo do disposto em sede de

regulamento interno:

a) Coordenar a atividade do Conselho de Administração e dirigir as respetivas reuniões;

bJ Garantir a correta execução das deliberações do Conselho de Administração;

c) Submeter a aprovação ou a autorização dos membros do Governo competentes todos os atos que

delas careçam;

d] Representar o CHEDV em juízo e fora dele e em convenção arbitral, podendo designar

mandatários para o efeito constituídos;

e) Supervisionar a elaboração, assegurando a compatibilização, dos planos de ação apresentados

pelos diferentes gabinetes, unidades, serviços e departamentos, a integrar no plano de ação do

CHEDV;

fJ Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo CHEDV, designadamente

responsabilizando os diferentes sectores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos

resultados atingidos, nomeadamente em termos da qualidade dos serviços prestados;

g) Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os desvios em

relação às previsões realizadas;

h) Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas, autorizar a realização e o pagamento da

despesa do CHEDV e movimentar as contas bancárias, através da emissão de cheques ou de outros

meios bancários;

il Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento da sua

atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos;

j) Coordenar a ação dos gabinetes técnicos de apoio à gestão, sem prejuízo do disposto nos

Estatutos;
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k) Estabelecer, através da Diretora Clínica e ou da Enfermeira Diretora, conforme as situações, a

ligação com as comissões técnicas do Hospital;

l) Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Gabinetes, Departamentos, Serviços e Unidade,

praticando para tal os atos considerados necessários desde que não constituam competências

exclusivas do Conselho de Administração:

o Auditor Interno;

o Gabinete furídico;

¡ Serviço de Gestão de Recursos Humanos;

. Serviço de Compras;

o Serviço de Instalações e Equipamentos;

o Gabinete de Relações Públicas;

¡ Gestão do Centro de Responsabilidade de Anestesia, Emergência e Cuidados Intensivos;

o Gestão do Centro de Responsabilidade Cirúrgico.

m) Autorizar as despesas decorrentes das competências delegadas desde que inscritas em rubrica

orçamental e devidamente cabimentadas atá ao limite de 5.000 Euros;

1.2. Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:

aJ Aprovar os planos de férias do pessoal afeto às áreas que coordena;

b) JustifÏcar ou injustificar as faltas do pessoal que coordena, nos termos legais;

c) Autorizar a inscrição e participação do pessoal afeto às áreas que coordena, em estágios,

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas

semelhantes, bem como as comissões gratuitas de serviço regulamentadas pelo despacho

ministerial n,e 6411,/2015, de 09/06, em território nacional e internacional, desde que não

envolvam encargos para a Instituição;

d) Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal afeto

às áreas que coordena;

e) Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo entre as

partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;

0 Participar na gestão do pessoal afeto às áreas que coordena, autorizando, entre outros, a

mobilidade pelos diferentes sectores e cometer-lhes as necessárias definições funcionais;

g) Autorizar os pedidos de concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de filhos

do pessoal que coordena, nos termos legais, após obtenção de parecer dos responsáveis dos

respetivos serviços;

n) Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal assistente técnico, designadamente participar

no processo de admissão e de mobilidade desses profissionais em toda a Instituição, ouvidas as

chefias respetivas, com as seguintes exceções;

¡ ServiçosFinanceiros;

o Gabinete de Informação para a Gestão;

¡ Serviço de Logística e Imobilizado.
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1. da Diretora Clínica, Dra. Maria Elsa Azeredo Soares:

2.1 À Diretora Clínica compete a direção de produção clínica do CHEDV, que compreende a

da assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados

de saúde prestados e sem prejuízo do disposto em sede de regulamento interno, designadamente:

a) Coordenar a elaboração dos planos de ação apresentados pelos vários serviços e departamentos

de ação médica a integrar no plano de ação global do CHEDV;

b) Assegurar uma integração adequada da atividade médica dos departamentos e serviços,

designadamente através de uma utilização não compartimentada da capacidade instalada;

c) Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, funcionais e físicas dos

serviços de ação médica, dentro de parâmetros de eficiência e eficácia reconhecidos, que produzam

os melhores resultados face às tecnologias disponíveis;

d) Aprovar as orientações clínicas relativas à prescrição de medicamentos e meios complementares

de diagnóstico e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados às patologias mais

frequentes, respondendo perante o Conselho de Administração pela sua adequação em termos de

qualidade e de custo-benefício;

eJ Propor ao Conselho de Administração a realização, sempre que necessário, da avaliação externa

do cumprimento das orientações clínicas e protocolos mencionados, em colaboração com a Ordem

dos Médicos e instituições de ensino médico e sociedades científicas;

f) Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia de qualidade técnica dos cuidados de

saúde;

gJ Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços de ação médica;

h) Decidir as dúvidas que lhe sejam presentes sobre deontologia médica, desde que não seja possível

o recurso, em tempo útiì, à comissão de ética;

i) Participar na gestão do pessoal médico, designadamente nos processos de admissão e mobilidade

interna, ouvidos os respetivos diretores de serviço;

jJ Velar pela constante atualização do pessoal médico em coordenação com o Vogal Executivo

responsável pelo serviço de formação e aperfeiçoamento profissional;

k) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exercício da medicina

e com a formação dos médicos;

l) Realizar a ligação entre os órgãos de apoio técnico e o Conselho de Administração;

m) Autorizar a inscrição e participação de médicos, em estágios, congressos, reuniões, seminários,

colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas semelhantes, em território nacional e

internacional, desde que enquadrados nos termos da legislação vigente e que não envolvam

encargos para a Instituição;

n) Autorizar as comissões gratuitas de serviço requeridas pelos médicos que frequentam os

internatos complementares que não ultrapassam os 30 dias seguidos ou interpolados por ano, de

acordo com o estipulado no n.a 1 do artigo 40.e do Regulamento do Internato Médico nos termos da

Portaria n.a 79/201,8 de L6 de março;
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o) Autorizar os pedidos de médicos para a concessão de horário para a amamentação e

acompanhamento de filhos nos termos legais, após obtenção de parecer dos diretores dos respetivos

serviços;

p) Autorizar a concessão de estágios, sem encargos para o CHEDV, após parecer prévio favorável dos

diretores dos serviços respetivos;

q) Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal afeto

às áreas que coordena;

r) Justificar ou injustificar faltas do pessoal que coordena, nos termos da lei;

s) Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo entre as

partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;

t) Autorizar as movimentações de pessoal afeto às áreas que coordena pelos diferentes sectores e

cometer -lhes as necessárias definições funcionais;

uJ Coordenar e realizar a gestão dos seguintes departamentos, serviços, gabinete, unidade e liga,

praticando para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam competências

exclusivas de outros membros e ou do Conselho de Administração:

o Serviço de Informática;

¡ Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;

¡ Gabinete de Qualidade;

¡ Serviço Social;

r Serviço de Gestão de Doentes;

. Centro de Estudos Clínicos;

o Acompanhamento geral do Hospital de São foão da Madeira.

2. Competências da Enfermeira Diretora, Enf.a Sara Pereira:

3.1 Compete à Enfermeira Diretora a coordenação técnica da atividade de enfermagem do CHEDV,

velando pela sua qualidade, e, sem prejuízo do disposto em sede do regulamento interno,

designadamente:

aJ Coordenar a elaboração dos planos de ação de enfermagem apresentados pelos vários serviços e

departamentos a integrar no plano de ação global do CHEDV;

b) Colaborar com a Diretora Clínica na compatibilização dos planos de ação dos diferentes serviços

e departamentos de ação médica;

c) Contribuir para a definição das políticas ou diretivas de formação e investigação em enfermagem;

dJ Definir padrões de cuidados de enfermagem e indicadores de avaliação dos cuidados de

enfermagem prestados;

e) Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal de enfermagem, TDT e assistentes operacionais

designadamente participar no processo de admissão e de mobilidade desses profissionais,

ouvidas as chefias respetivas;

0 Promover e acompanhar o processo de avaliação do pessoal de enfermagem, TDT e assistentes

operacionais;
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e)Vopo r a criação de um sistema efetivo de classificação de utentes que permita determinar

necessidades em cuidados de enfermagem e zelar pela sua manutenção;

Elaborar estudos para determinação de custos e benefícios no âmbito dos cuidados de

enfermagem;

i) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exercício da atividade

de enfermagem, TDT e assistentes operacionais e com a formação desses profissionais;

j) Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal afeto

às áreas que coordena;

k) Autorizar a realização de estágios de enfermagem, técnicos e de assistentes operacionais, desde

que não envolvam encargos para a Instituição;

l) Autorizar a inscrição e participação do pessoal sob sua gestão, em estágios, congressos, reuniões,

seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas semelhantes, em território

nacional e internacional, desde que enquadradas nos termos da legislação vigente e que não

envolvam encargos para a Instituição;

m) Autorizar os pedidos do pessoal de enfermagem, técnico e assistente operacional para a

concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de filhos nos termos da lei, após

obtenção de parecer das respetivas chefias;

n) Justificar ou injustificar faltas do pessoal que coordena, nos termos da lei;

o) Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo entre as

partes, os períodos de férias aprovando os planos de férias do pessoal que coordena de

enfermagem, técnico e assistente operacional;

p) Efetuar a gestão do pessoal afeto às áreas que coordena, autorizar as movimentações de pessoal

afeto às áreas que coordena pelos diferentes setores e cometer-lhes as necessárias definições

funcionais;

q) Coordenar e realizar a gestão dos seguintes departamentos, serviços e unidade, praticando para

tal os atos considerados necessários, desde que não constituam competências exclusivas de

outros membros e ou do Conselho de Administração:

o Serviço de Nutrição e Dietética;

¡ Serviço de Higìene e Limpeza;

o Serviço de Esterilização;

. Serviço de Tratamento de Roupa;

r Serviço de Transportes;

¡ Serviços de Apoio e Vigilância;

. Centro de Formação;

rJ Acompanhamento geral do Hospital de Oliveira de Azeméis.

s) Movimentar as contas bancárias, através de emissão de cheques ou de outros meios bancários.
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3. Competências do Vogal Executivo, Dra. Rita Moutinho:

4.1De acordo com as diretivas do Conselho de Administração e sem prejuízo do disposto em sede de

regulamento interno, compete a este Vogal Executivo coordenar e realizar a gestão dos seguintes

departamentos, serviços, gabinete e unidade, praticando para tal os atos considerados necessários,

desde que não constituam competências exclusivas de outros membros e ou do Conselho de

Administração:

¡ ServiçosFinanceiros;

¡ Gabinete de Informação para a Gestão;

o Serviço de Logística e Imobilizado;

¡ Arquivo Clínico;

¡ ServiçosFarmacêuticos;

r Gestão do Centro de Responsabilidade Médico;

o Gestão do Centro de Responsabilidade de MCDT.

4.2 Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:

aJ Coordenar a elaboração dos planos de ação pela gestão intermédia dos vários departamentos,

serviços, gabinete e unidade que coordena, a integrar no plano de ação global do CHEDV;

b) Colaborar com os restantes vogais do Conselho de Administração na compatibilização dos planos

de ação dos diferentes departamentos, serviços, gabinetes e unidades que integram o CHEDV;

c) Aprovar os planos de férias do pessoal afeto às áreas que coordena;

d) fustificar ou injustificar as faltas do pessoal que coordena, nos termos legais;

e) Autorizar a inscrição e participação do pessoal afeto às áreas que coordena, em estágios,

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação, ou outras iniciativas

semelhantes, bem como as comissões gratuitas de serviço regulamentadas pelo despacho

ministerial n.e 64It/2015, de 09/06, em território nacional e internacional, desde que não

envolvam encargos para a Instituição;

fJ Fixar, ou aprovar com observância da legislação em vigor, os horários de trabalho do pessoal afeto

às áreas que coordena;

g) Autorizar o gozo, acumulação e interrupção de férias, bem como fixar, na falta de acordo entre as

partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;

h) Participar na gestão do pessoal afeto às áreas que coordena, autorizando, entre outros, a

mobilidade pelos diferentes sectores e cometer-lhes as necessárias definições funcionais;

D Autorizar os pedidos de concessão de horário para a amamentação e acompanhamento de filhos

do pessoal que coordena, nos termos legais, após obtenção de parecer dos responsáveis dos

respetivos serviços;

j) Assinar a correspondência ou expediente, respeitante às áreas que coordena, necessária à

execução das decisões proferidas nos processos, com exceção das endereçadas a órgãos de

soberania, gabinetes ministeriais, ARS e organismos centrais;

k) Autorizar o pagamento da despesa do CHEDV e movimentar as contas bancárias, através da

emissão de cheques ou de outros meios bancários;
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v
Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal assistente técnico, designadamente participar

processo de admissão e de mobilidade desses profissionais, ouvidas as chefias respetivas, nos

seguintes serviços:

¡ ServiçosFinanceiros;

¡ Gabinete de Informação para a Gestão;

¡ Serviço de Logística e Imobilizado.

No dia 30 de junho de201,9, cessou funções, a seu pedido, a Diretora Clínica, Dr.a Maria Elsa

Azeredo Soares, sendo do conhecimento da tutela desde 29 de maio de 20L9.

Havendo necessidade de dar continuidade ao normal funcionamento do CHEDV, enquanto tal

vaga não for preenchida nos termos legalmente previstos no decreto-Lei n.q 18/20L7, de 1,0 de

fevereiro, foi deliberado, em reunião extraordinária do Conselho de Administração, a 0L/07 /20L9,
delegar em cada um dos seus membros, as seguintes competências:

'/ delegar no Presidente do Conselho de Administração, a responsabilidade de

supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Gabinetes, Departamentos, Serviços e

Unidade, praticando para tal os atos considerados necessários desde que não

'".'"':' 
:ffir"i:'rT,riï 

do conserho de Ad ministração :

¡ Acompanhamento geral do Hospital de São João da Madeira.

'/ delegar na Enfermeira Diretora, a responsabilidade de supervisionar e coordenar a

gestão dos seguintes Gabinetes, Departamentos, Serviços e Unidade, praticando para tal

os atos considerados necessários desde que não constituam competências exclusivas

'"'"":''"::iniî*î:;:"iä 
e saúde n' rrabarh';

¡ Serviço Social.

'/ delegar nos Diretores dos Serviços Clínicos a competência para a prática de atos

relativos à gestão clínica dos respetivos serviços, sem prejuízo de os mesmos serem

objeto de ratificação por parte do Conselho de Administração, sempre que este entender

necessário, nem de excluir a competência do Conselho de Administração para tomar

decisões sobre os mesmos assuntos. Assim, foram delegadas, designadamente, as

seguintes responsabilidades e competências:

a) autorizar as requisições de meios de diagnósticos e terapêutica a realizar no

exterior;

bl assinar os termos de responsabilidade relativos às deslocações de utentes a outras

unidades de saúde para realização de exames e tratamentos no exterior;
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c) autorizar as escalas de urgência para o pessoal médico do serviço, que não

representem realização e pagamento de horas extraordinárias e de prevenção, na

medida em que levem a uma racionalização de maior eficiência na aplicação dos

recursos existentes;

d) aprovar os horários dos médicos do serviço;

e) autorizar a disponibilização de dados clínicos relativos à assistência prestadas,

consultando, em caso de dúvida, o responsável pelo acesso à informação.

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho

Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, indicando

designadamente:

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

realizadas;

Em2019, foram realizadas 56 reuniões do Conselho de Administração, sendo que 5 das quais

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

quadro seguinte:

Quadro 5. Reuniões do Conselho de Administração

f

Nome

José M iguel Dias Pa¡va e Costa

M ar¡a Elsa Azeredo Soares*

Sara Cristina da Silva Pereira

Rìta M anuela Lopes M outinho

No de P resenças Grau de Ass¡duidade

flQo/o

760/o

fr0o/o

960/o

N.A

Actividade médica, de natureza assistencial

N.A

N.A

56

22

56

54

tExerceu funções até 30/06/20É

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

outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do

exercício.

Quadro 6. Acumulação de Funções

Membro do CA
Acumulação de Funções

FunçãoEntidade Regime

José Miguel Dias Pain e Costa

Maria Elsa Æeredo Soares (a)

Sara Cristina da Silva Pereira

Rita Manuela Lopes de lt/loutinho

N.A

CHEDV

N.A

N.A

N.A

Público

N.A

N.A

Fonte: RHV

(a] - Exerceu funções até 30/06/201,9, não tendo sido substituida

No ano de 2019, os elementos do Conselho de Administração não exerceram outras

atividades/funções em outras empresas.
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c) da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho dos

administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de

desempenho dos mesmos;

Os órgãos da sociedade não possuem competências para realizar a avaliação de desempenho dos

membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é avaliado pelo Ministério da

Saúde.

Nos termos do Estatuto do Gestor Público, a avaliação do desempenho das funções de gestão

compete aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pelo respetivo setor de

atividade, devendo ser objeto de avaliação sistemática, tendo por base as orientações estratégicas e

específicas, bem como os objetivos fixados no contrato de gestão, celebrado entre cada membro do

Conselho de Administração e o Estado Português.

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

Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas

competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas

competências.

As comissões de apoio técnico são órgãos de caráter consultivo que têm por função colaborar

com o Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua

competência.

Para além das comissões de constituição imperativa conforme o artigo 24.e Anexo II do Decreto-

lei 1.8/2017, Comissão de Ética, Comissão da Qualidade e Segurança do Utente, Comissão de

Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos e Comissão de Farmácia e

Terapêutica, existem membros do Conselho de Administração com participação ativa na Comissão

de Farmácia e Terapêutica que é presidida pelo Diretor Clínico, na Comissão de Qualidade e

Segurança do Doente [que tem membros do CA na sua composição) e na Comissão Executiva da

Direção de Enfermagem que é presidida pela Enfermeira Diretora.

D. Fiscalização

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal

Único, Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou

Comissão para as Matérias Financeiras.

Nos termos do n.a 1 do artigo 15.q dos Estatutos aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-

Lei n.e 18/2017, de 10 de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e
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patrimonial das entidades públicas empresariais, abrangidas pelo regime constante da Lei n.q

148/20L5, de 9 de setembro, que aprova o Regime furídico da Supervisão de Auditoria (RISA), é

exercida por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas ou por uma Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele órgáo, obrigatoriamente de entre os

auditores registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Neste enquadramento, e sendo o CHEDV qualificado como entidade de interesse público, nos

termos da alínea l) do artigo 3.q do RJSA, através do Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e

da Secretária de Estado da Saúde, de27 demarço de 2018, foi designado o respetivo ConJelho Fiscal.

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria,

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

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

de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e

suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro.

Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá

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

Quadro 7. Conselho Fiscal

201,8-2020
20t8-2020
20LB-2020
20tB-2020

flnício-Fimì
Mandato

Vosal Sunlente

Vosal
Vosal
Presidente

Cargo

Dra Ana Alexandra Filipe Freitas
Dr. Ricardo lorse Pinto Reis

Dra Márcia Alexandra Almeida de Sousa fubeiro
Dr. Toaquim Manuel Faria Barreiros

Nome

Desnacho
Desoacho
Despacho
Despacho
Forma

Desisnacão

27 /03120ta
27 /03120t8
27 /03/2018
27 /03/20t8

Data

Conforme resulta do quadro anterior, o Conselho Fiscal do CHEDV é constituído por três

membros efetivos e por um suplente, sendo um deles o presidente, nomeados por despacho de

membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e das finanças, por um período de três anos

(2018-2020), renovável por uma única vez.

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do

órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades

profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

Nome: foaquim Manuel Faria Barreiros

Data de Nascimento: 30 de julho de 1957

Habilitações Académicas e Profìssionais:

o 1980, Licenciatura, curso de "Economia", na Faculdade de Economia da Universidade do

Porto

¡ 1985, Curso Conducente ao Mestrado em Organização e Gestão de Empresas, Instituto

Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa
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o 2002, Programa Avançado em Controlo de Gestão, ISCTE, Lisboa

c 2011,, Certification Boot Camp of Palladium Kaplan-Norton Balanced Scorecard

Palladium/Harvard Business Publishing, Boston

o 2017, Business Model Canvas Masterclass - Strategyser Academy, Berlim

Atividade Profìssional:

. Professor auxiliar convidado nas Faculdades de Economia e de Engenharia da Universidade

do Porto, desde 1980

¡ Docente e Coordenador de Programas na Porto Business School da Univ. do Porto, desde

1.993

o Diretor Financeiro da Fundação de Serralves, de 2000 a2001.

¡ Diretor de Controlo de Gestão da Sonae Indústria, de L988 a 1.990

¡ Diretor Financeiro de Corticeira Amorim, SA, de L985 a 1987

¡ Presidente da Comissão de Parceria na Parceria Pública do Sistema de Águas da Região do

Noroeste, desde 2019

r Atividade de consultoria como profissional independente, em áreas económico-financeiras,

de controlo de gestão e de estratégia, desde 1982

Outras atividades:

¡ Realização de diversos estudos e trabalhos nas áreas da contabilidade de gestão, estratégia

e controlo de gestão no âmbito da atividade como profissional liberal

Nome: Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Data de Nascimento: 04 de dezembro de 1,977

Habilitações Académicas e Profissionais:

c 20L0, Revisora Oficial de Contas, inscrita na lista da OROC sob o ne1449

¡ 2008, Curso "Análise Económica e Financeira com Informática Aplicada, promovido por

Certform - Escola de Formação Prática

o 2001, Curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade, promovido por Certform- Escola de

Formação Prática

o '1,995, Licenciatura, curso de "Economia", na Faculdade de Economia do Porto

Atividade Profissional:

¡ Revisora Oficial de Contas, desde 20L0

o Contabilista Certificada, em exercício, desde 2003

o Auditora financeira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, de L995 a2010

Outras atividades:

¡ Realização de trabalhos na área de consultoria fiscal e contabilística, a empresas onde atua

como auditora externa

¡ Participação em auditorias técnico-financeiras a projetos financiados pelos Fundos

Comunitários concedidos pela UE (FEDER e FSE), promovidos por várias entidades.
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r Formadora em ações de formação nas áreas de contabilidade, fiscalidade e informática, quer

a pessoas externas, bem como a colaboradores da sociedade.

o Participação em cursos de formação profissional promovidos pela Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas e pela Ordem dos Contabilistas Certificados, nas áreas da contabilidade,

fiscalidade e auditoria.

Nome: Ricardo Iorge Pinto Reis

Data de Nascimento: 13 de agosto de 7975

Habilitações Académicas e Profìssionais:

o 20t8, Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, na NOVA Information

Management School

o 2004, Especialização para Auditores do Sistema Nacional de Controlo, no Instituto Superior

de Economia e Gestão

o 1998, Licenciatura, curso de "Auditoria", no Instituto Superior de Contabilidade e

Administração de Lisboa

Atividade Profüssional:

¡ Diretor de Projetos, Inspeção-Geral de Finanças, desde março de20L7

. Chefe de Equipa, Inspeção-Geral de Finanças, de 2008 a20L7

¡ Inspetor de Finanças, Inspeção-Geral de Finanças, de 2002 a 2008

¡ Auditor financeiro, Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, de 1997 a2002

Outras atividades:

o Monitorização, quer em Portugal, quer em outros Estados-Membro da União Europeia, de

diversas ações de formação na área do controlo e auditoria.

. Participação na globalidade dos seminários e workshops realizados, em Portugal, em

parceria com a Comissão Europeia no domínio dos Fundos Comunitários.

r Participação em grupos de trabalho constituídos pela Comissão Europeia para o

desenvolvimento de temáticas específicas de auditoria no âmbito dos Fundos Comunitários,

Nome: Ana Alexandra Filipe Freitas

Data de Nascimento: 30 de junho de L970

Habilitações Académicas:

o Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Atividade Profissional:

r Chefe da Divisão de Garantias, Empréstimos e Outros Apoios Financeiros da Direção-Geral

do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde L de maio de20L9;

¡ Chefe da Divisão de Garantias e Empréstimos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças,

Ministério das Finanças, desde 1 de agosto de2014 a 30 de abril de 20L9;

¡ Presidente do Conselho Fiscal da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do

Castelo, S.A. (APDL), desde julho de 2020;
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. Vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal,

S.4., desde 31de março de2020;

. Representante suplente, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, no Conselho de

Acompanhamento das Políticas Financeiras das Regiões Autónomas, desde setembro de

201.7;

. Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A., desde abril

de 2008;

¡ Secretária da Mesa da Assembleia-Geral do Hospital de Egas Moniz, S.4., de dezembro de

2002 até maio de 2005;

o Técnica Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas do Ministério das Finanças,

na Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Divisão de Garantias, Empréstimos e outros Apoios

Financeiros (DGEAF), integrando o mapa de pessoal da Direção-Geral do Tesouro e Finanças,

desde junho de 1.994.

Formação Complementar:

¡ Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP 2016/201.7 pelo Instituto para as

Políticas Públicas e Sociais do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (IPPS-ISCTE);

o Curso de formação qualificante em Mercados Financeiros, pelo Instituto de Formação

Bancária.

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do ôrgão de fiscalização para

efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.

Nos termos da alínea fJ, do n.q 3, do artigo 3q da Lei n.e 148/201.5, de 9 de setembro, que aprovou

o Regime JurÍdico da Supervisão e Auditoria, bem como do Ponto 4. do Despacho de designação dos

membros do Conselho Fiscal do CHEDV, foi por este desenvolvido um processo de consulta a diversas

ROC/SROC, cuja avaliação culminou na apresentação de uma proposta à Tutela de nomeação do

Revisor Oficial de Contas do CHEDV para o período de 2018 a2020.

No desenvolvimento daquele processo, o Conselho Fiscal do CHEDV obteve do ROC designado

declarações relativas ao cumprimento do previsto no artigo 73P "Avaliação das condições para a

revisão legal das contas" e no artigo 78.q "Preparação para a revisão legal das contas de entidades de

interesse público e avaliação das ameaças à independência" do Estatuto da Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas, publicado pela Lei n.e L40/201.5, de 7 de setembro.

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão p¿ra as

Matérias Financeiras.

O Conselho Fiscal do CHEDV exerce a integralidade das funções previstas no artigo L6q dos

Estatutos aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-Lei n.q 18/2017, de 10 de fevereiro.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
Re leróRro DE covERNo socrETÁRro



6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão

de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias

Financeiras que se considerem independentes, nos termos do n." 5 do artigo 4L4.", do

CSC.

Os membros do Conselho Fiscal consideram-se independentes, nos termos do n.q 5 do artigo

41-4.a do Código das Sociedades Comerciais.

Conforme referido no ponto L. acima, por despacho do Secretário de Estado do Tesouro e da

Secretária de Estado da Saúde, de27 de março de 2018, foi designado o Conselho Fiscal do CHEDV,

para o mandato 2018-2020, integrando os seguintes membros:

Presidente: Dr. foaquim Manuel Faria Barreiros

Vogal: Dra. Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Vogal: Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis

Voga Suplente: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas.

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do

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

indicando designadamente, consoante aplicável:

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada

membro, apresentados segundo o formato seguinte:

Quadro B. Conselho Fiscal - N.s de Reuniões

9

N,e
Reuniões

Centro Hospitalar de
Entre Douro e Vouga,

E.P.E.

Local de realização

Presidente e Vogais do Conselho
Fiscal.

Responsáveis pelas áreas
financeira, de auditoria interna, de

compras, de aprovisionamento,
iurídica e de recursos humanos.

Intervenientes na reunião

Não se verificaram
ausências em qualquer das

dez reuniões realizadas

Ausências dos membros
do Órsão de Fiscalizacão

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

outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do

exercício

Os membros do Conselho Fiscal do CHEDV exercem idênticas funções nos Centros Hospitalares

Tâmega e Sousa, E.P.E. e Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.
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Complementarmente, cada um dos membros do Conselho Fiscal do CHEDV exerce a função mais

recente descrita no ponto "Atividade Profissional" das correspondentes notas curriculares antes

apresentadas.

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)

L. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número

de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente iunto da empresa eþu grupo.

Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá

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

Nos termos do Despacho Conjunto das Finanças e da Saúde, de 25 de setembro de 2018, foram

designados para o CHEDV, para o triénio 2018-2020 como Revisor Oficial de Contas efetivo, a

Sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, S.4., inscrita na OROC sob o n.q 71. e registada na

CMVM sob o n.q 20161406, representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva funqueiro Mendonça

IROC n.q 1530 e registado na CMVM sob o n.q 20t61,I40).

Não foi nomeado ROC suplente.

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

o ROC presta contas à entidade.

Nos termos do n.a 4 do artigo 17.s dos Estatutos, o mandato do Revisor Oficial de Contas tem a

duração de três anos, renovável apenas uma vez.

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

consecutivamente iunto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos

em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o

presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência.

O Revisor Oficial de Contas, foi nomeado pelo Despacho Conjunto Finanças e Saúde de

25/09 /201,8 e foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes.
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Quadro 9. Cargo, Identificação e Designação do Revisor Oficial de Contas

Mandato Cargo
ldentif icaçäo SROCTROC

N.o de lnscr¡çåo N.'do Rêg¡sto
na oRoc nâ cM vM

- N.'de anos ds N.o de anos deuêsrgnaçao tunçöes funçöes

Dar¡ dô e¡ercldas no ereÌcidas na
Data ;;;.;- srupo soc¡edadè EForm¡ fl)

m&M

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

SñosCaNalho &A$ocræos,
soc.sA.,*æ t'71

D6Fho Coñjuñlo
Frßnçæ eS& ãBæA 2ttæ€71 æ6ffi

Nota l).v.rrc.ilcnliÈ3Ja o cÈliro (SR()C. R()C)e jtrpþ¡lc (SR()c ú R()C)

(Dhd¡¡r^0 l)UIi l)Èrp.clìù (l))

Quadro 10. Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços do Revisor Oficial de Contas

Nome
Remuneração Anual 2019 (q

B ruta

Santos Carvalho & Associados, SROC, SA 30.627,00

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à empresa eþu prestados pelo

ROC que representa a SROC, caso aplicável.

Não aplicável. Não são prestados quaisquer outros serviços pelas SROC acima mencionadas ao

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE

F. Conselho Consultivo

Segundo os estatutos dos Hospitais EPE (Decreto-Lei n.e 244/201.2 de 9 de novembro), o

mandato dos membros do Conselho Consultivo tem a duração de 3 anos, sem prejuízo da

possibilidade da sua substituição, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram.

O Conselho Consultivo do CHEDV é composto por 10 elementos, sendo constituído por:

Presidente, representantes dos municípios de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira

de Azeméis, um representante da Administração Regional de Saúde do Norte, um representante dos

utentes, um representante dos prestadores de trabalho voluntário, um representante eleito pelos

trabalhadores do CHEDV e dois profissionais de saúde, sem vínculo ao CHEDV, designados pelo

Conselho de AdminisFação do CHEDV.

O Conselho Consultivo possui regulamento interno, elaborado em 2015.

O presidente do Conselho Consultivo foi nomeado em 6 de novembro de 2014, através do

Despacho ne 1347 B /2014.

A última reunião do Conselho Consultivo foi realizada em 17 de janeiro de 2019, onde se

aprovou, por unanimidade, os pareceres sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 20'J.7 e

sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2018.

O presidente do Conselho Consultivo do CHEDV, Prof. Dr. Daniel Bessa, apresentou, nessa data,

a sua renúncia ao cargo, não tendo até à data sido substituído e o Conselho Consultivo não voltou a

reunir.
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C. Auditor Externo

L. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no

cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM,

assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo

sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções

consecutivamente junto da entidade efou do grupo, bem assim como a remuneração

relativa ao ano em referência.

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo

sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do

ôrgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa

avaliação é feita.

3. Identificação de habalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor

externo para a entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em relação de

domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação

da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação.

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade eþu por pessoas

coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares

ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante

aos seguintes serviços.

Não aplicável. No ano de 20"1,9, não foi designado auditor externo.
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VI. Organização Interna

A. Estatutos e ComunicaçÕes

L. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa.

Os Estatutos do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE encontram-se aprovados pelo

Anexo II ao Decreto-Lei n.q 1.8/201.7, de 10 de fevereiro.

O artigo 36.q do Decreto-Lei nP 133/201,3, de 3 de outubro, atualizado pela Lei n.e 42/2016, de

28/72, determina:" a alteração dos estatutos de empresas públicas é realizada através de decreto-lei

ou nos termos do Código das Sociedades Comerciais, consoante se trate de entidade pública

empresarial ou sociedade comercial, devendo os projetos de alteração ser devidamente

fundamentados e aprovados pelo titular da função acionista".

2. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades oconidas na

emPresa.

De acordo com o disposto no artigo 20.4 dos Estatutos, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, EPE dispõe de um sistema de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de

Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao Auditor Interno a

responsabilidade pela sua avaliação.

Nos termos das competências previstas nos Estatutos, mediante proposta do auditor interno,

que iniciou as funções no CHEDV em setembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou, no

ano de 201,6, o Regulamento de Comunicação de Irregularidades do Centro Hospitalar de Entre o

Douro e Vouga, EPE, que regula as normas, meios e política de comunicação de irregularidades

ocorridas na entidade.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas

existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional.

Dando cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de 1 de

julho de 2009,o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE dispõe de um Plano de Gestão de

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, tendo procedido à sua revisão no ano de 2013.

0 Plano de Gestão de Riscos é um instrumento de gestão utilizado na identificação, avaliação,

monitorização e prevenção dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas.
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O Plano de Gestão de Riscos tem como principal objetivo a identificação das principais situações

potenciadoras de risco, apresentando as respetivas medidas preventivas e corretivas com vista à sua

eliminação ou mitigação, definindo a metodologia de implementação dessas medidas e identificando

os responsáveis envolvidos na gestão e implementação do Plano.

Considerando as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção [CPC), o processo de

acompanhamento e o caráter relativamente dinâmico do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas, está prevista para o ano de 2020 a revisão do referido Plano, pretendendo

sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da utilização deste importante

instrumento de gestão.

B. Controlo interno e gestão de riscos

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

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

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

Conforme previsto nos Estatutos, o CHEDV dispõe de um Sistema de Controlo Interno,

competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementação e manutenção, e ao

auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação.

O Sistema de Controlo Interno do CHEDV compreende várias normas, instrumentos e

mecanismos implementados que contribuem para a redução dos riscos relevantes, dos quais

destacamos:

¡ Serviço de Auditoria Interna.

¡ Gabinete de Apoio furídico.

¡ Gabinete da Qualidade e Segurança.

¡ Regulamento Interno.

. Código de Ética.

o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

r Manuais de Procedimentos.

¡ Regulamento de Comunicação de Irregularidades.

¡ Sistema de Gestão de Qualidade e processo de certificação de Serviços pela norma NP EN ISO

9001:2008.

o Segregação de funções.

o Formação contínua.

¡ Reuniões periódicas de quadros dirigentes - avaliação e discussão de resultados.
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De acordo com os Estatutos e conforme previsto no seu regulamento interno, o CHEDV possui

um Serviço de Auditoria Interna, competindo-lhe proceder ao controlo interno e de gestão de risco

nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos. Por outro

lado, nos termos dos documentos divulgados pela ACSS, o CHEDV tem vindo a implementar um

conjunto de normas para a salvaguarda dos investimentos e dos seus ativos.

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

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

global, integrada e coordenada de todos os riscos hospitalares (gerais e clínicos); desenvolver uma

política de gestão do risco; minimizar e controlar os riscos para os utentes, colaboradores,

património e todas as partes interessadas; contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de

prevenção dos riscos hospitalares.

O CHEDV adaptou os manuais de controlo interno divulgados pela ACSS, à sua complexidade e

dimensão, para as principais áreas de gestão.

No âmbito da segurança e no que respeita à gestão de incidentes, o CHEDV manteve a

participação no Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos designado de

Notific@.

O processo de identifica ção, avaliação e acompanhamento da gestão dos riscos acima descrito é

realizado pelo órgão de gestão e chefias intermédias, monitorizado através de auditorias sobre

algumas destas temáticas, sempre com vista a analisar os processos e a apresentar oportunidades de

melhoria/mitigação dos riscos encontrados.

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

y'ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita

antecipar e minimizar os tiscos inerentes à atividade desenvolvida.

Em conformidade e nos termos estabelecidos nos Estatutos, o CHEDV dispõe de um Serviço de

Auditoria lnterna, ao qual compete a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de

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

contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.

O responsável pelo Serviço de Auditoria Interna é o Dr. Vítor Leite.

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

transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das

principais medidas adotadas.
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política de risco do CHEDV encontra-se vertida no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Conexas (PGRCIC), que é um instrumento de gestão e prevenção dos riscos que afetam os

seus objetivos operacionais e estratégicos, contribuindo para as boas práticas do bom governo.

A elaboração do PGRCIC teve por base a construção das matrizes de gestão de risco, para cada

uma das áreas de risco consideradas relevantes. Estas foram elaboradas seguindo as normas

internacionalmente aceites sobre gestão de risco, nomeadamente, de acordo com a metodologia do

COSO e incluem a descrição dos eventos potenciais de risco, a avaliação dos respetivos níveis de risco

em função da probabilidade de ocorrência e do nível de impacto previsível, bem como as respetivas

medidas preventivas ou corretivas propostas como resposta aos riscos identificados.

Assim, após a identificação dos riscos e a avaliação dos mesmos, é apresentada a forma de

resposta para mitigação/prevenção dos mesmos, que visam atuar sobre a origem do risco, evitando

e/ou minimizando os efeitos negativos do risco, reduzindo a sua probabilidade de ocorrência e/ou o

seu impacto negativo a níveis de risco considerados aceitáveis. Entenda-se por níveis de risco

considerados aceitáveis quando a probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de determinado

risco apresenta níveis baixos. Como regra geral nestes casos, a resposta consistirá em aceitar as

consequências do risco, caso este ocorra, com base numa decisão informada.

O PGRCIC do CHEDV encontra-se disponível no Portal do SNS e no site Institucional do CHEDV

através do acesso ao seguinte endereço:

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/pgrc lrevisao 2013.pdf

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

hierárquica efou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.

Conforme definido nos Estatutos, o Serviço de Auditoria Interna depende, em termos orgânicos,

do Presidente do Conselho de Administração.

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

riscos.

Nos termos previstos no Regulamento Interno, o CHEDV tem outras áreas funcionais específicas

com competências no controlo de riscos clínicos e não clínicos, nomeadamente, a Comissão de

Qualidade e Segurança do Doente, da qual fazem parte a responsável de risco clínico e a responsável

de risco não clínico.

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

operacionais e iurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade.
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No exercício da sua atividade, o CHEDV encontra-se exposto a riscos de diversa natureza, dos

quais destacamos os seguintes:

Riscos Económicos

0 contexto de pressão económica, em conjunto com as necessidades crescentes da população

em cuidados de saúde,.decorrentes sobretudo da pressão demográfica (por via do envelhecimento

da população), do aumento da prevalência de doenças crónicas e da inovação tecnológica e

farmacológica, constituem riscos relevantes para a atividade desenvolvida pelo CHEDV.

Riscos Financeiros

Relativamente a riscos financeiros, realçamos os seguintes riscos:

o Aumento da dívida vencida e do prazo médio de pagamentos, justificado pelo aumento dos

gastos de estrutura nomeadamente Gastos com Pessoal, sem o correspondente ajustamento

dos preços unitários fixados no Acordo Modificativo ao Contrato Programa para 2019 cuja

dimensão não é suficiente na cobertura sequer dos gastos deste ano.

¡ Elevada dependência do financiamento por Contrato Programa.

. Impacto de situações de subfìnanciamento de parte da atividade hospitalar.

o Tendência de aumento de preços dos novos medicamentos para o tratamento das patologias

do foro oncológico, já que estes medicamentos apresentam preços unitários elevados, sendo

normalmente comercializados em situação de exclusividade pela empresa que os

desenvolveu.

o Aumento de gastos com fornecimentos e serviços externos face à necessidade de recorrer a

prestação de serviços médicos externos para colmatar as dificuldades de contratação.

o Aumento de gastos com pessoal decorrente do impacto de decisões ministeriais no âmbito

de políticas salariais e fiscais.

o Dificuldades na cobrança junto das companhias de seguros.

r Dificuldade de cobrança de taxas moderadoras.

Riscos Operacionais

No que diz respeito a riscos operacionais, destacamos as dificuldades na realização dos

investimentos necessários para assegurar a prestação de cuidados aos doentes nomeadamente na

renovação dos equipamentos médico - cirúrgicos (que em grande parte datam da fundação do

CHEDVJ e na manutenção dos edifÍcios (o edifício da unidade da Feira foi construído em 1998, os

edifícios das unidades de São foão da Madeira e de Oliveira de Azeméis, são propriedade da Santa

Casa da Misericórdia, e a sua construção data de !966 e de 1,875, respetivamente). A concretização

destes investimentos tem estado a aguardar autorização por parte da Tutela.
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São ainda de referir os constrangimentos relativos a substituição de pessoal. As regras vigentes,

bem como a morosidade inerente aos processos dificultam a gestão dos recursos humanos da

entidade. Esta realidade foi atenuada pela publicação do Despacho n.e 2893-A/2019, de 1B de março

de 20"J.9, que veio permitir a contratação de profissionais para substituir saídas definitivas ou

temporárias por mais de 1,20 dias. Não obstante, a substituição de médicos não é abrangida por este

documento, continuando a existir sérias dificuldades a este nível.

Acresce referir os riscos decorrentes da concentração do mercado num número reduzido de

fornecedores, o que causa situações de dependência algumas vezes face a um único fornecedor

(situações de exclusividade).

Riscos furídicos

No que respeita a riscos jurídicos, é de salientar a forte regulamentação do Sector da Saúde. Este

facto exige a contínua implementação e revisão de procedimentos que garantam o cumprimento das

obrigações que decorrem do enquadramento legal, regulamentar e normativo aplicáveis à atividade

do CHEDV, com destaque para as disposições em matéria de contratação pública e de realização de

despesa pública.

Não obstante os riscos, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE foi capazde garantir

a continuidade da qualidade da prestação de cuidados de saúde, garantindo a sustentabilidade

económico-financeira e o cumprimento das orientações emanadas pelo Ministério da Saúde.

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo,

gestão e mitigação de riscos.

O processo de gestão de riscos implementado no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga,

EPE respeita as principais orientações sobre esta matéria, estando de acordo com a metodologia

adotada pela ACSS e em conformidade com o previsto nos Estatutos.

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

ocorrência que poderá comprometer a concretização dos objetivos da instituição.

A primeira fase do processo de gestão de riscos consiste na avaliação do risco, identificando e

aferindo os riscos, quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto. Após avaliação, são

selecionadas as respostas ao risco e desenvolvidas ações que pretendem alinhar os riscos com a

sensibilidade ao risco da instituição.

Com o objetivo de assegurar que as respostas ao risco são aplicadas de forma efetiva, são

estabelecidas e executadas políticas e procedimentos de controlo, definindo um quadro de

responsabilidades para a sua implementação, gestão e controlo.
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No âmbito do acompanhamento do processo e com o objetivo de garantir que a gestão de riscos

continua a operar de forma efetiva, o processo é monitorizado de forma a verificar a eficácia dos

controlos instituídos para gerir os riscos e a avaliar ou reavaliar periodicamente os riscos.

Neste âmbito, são elaborados relatórios periódicos de acompanhamento e avaliação dos

resultados para o Conselho de Administração.

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

na empresa relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.

Em conformidade com o disposto na legislação aplicável, o Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga, EPE assegura o cumprimento das obrigações legais relativamente ao processo de divulgação

de informação financeira.

No âmbito do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos, o CHEDV dispõe de vários

instrumentos e mecanismos internos que visam garantir a qualidade da informação produzida, a

integridade e a exatidão dos registos contabilísticos, dos quais se destacam os procedimentos de

controlo interno implementados nas áreas financeiras da instituição.

De referir ainda que, de acordo com o disposto nos Estatutos, a fiscalização e controlo da

legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida pelo conselho fiscal e por um revisor oficial

de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas. A este órgão compete, especialmente,

dar parecer sobre o relatório de gestão; acompanhar com regularidade a gestão através de balancetes

e mapas demonstrativos da execução orçamental; manter o Conselho de Administração informado

sobre os resultados das verificações e dos exames a que proceda; propor a realização de auditorias

externas, quando tal se mostre necessário ou conveniente; pronunciar -se sobre qualquer outro

assunto em matéria de gestão económica e financeira que seja submetido à sua consideração pelo

Conselho de Administração; dar parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de

bens imóveis; dar parecer sobre a realização de investimentos e a contração de empréstimos;

elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora, incluindo um relatório anual global; pronunciar-se

sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho de Administração, pelo Tribunal de Contas

e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de controlo interno da

administração financeira do Estado.

Para além dos referidos mecanismos e políticas internas, o processo de divulgação de informação

financeira é acompanhado e validado por entidades externas com competências para o efeito, das

quais destacamos o Tribunal de Contas, a DGTF e a ACSS.
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C. Regulamentos e Códigos

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

que a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais

relevantes e de maior importância. Indicação do sítio da entidade onde estes

elementos se encontram disponíveis para consulta.

0 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 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.q 733/20L3, de 3 de

outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/201.4, d,e 30 de setembro e pela Lei n.q 42/2016, 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.e 18/2017 , de l0
de fevereiro, e nos seus Estatutos, constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

A atividade do CHEDV rege-se pela seguinte legislação:

o Decreto-Lei n.q 27 /2009, de 27 de janeiro, que cria o Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, EPE;

¡ Decreto-Lei n.e 1,8/2017, de 10 de fevereiro, que regula o Regime furídico e os Estatutos

aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades

Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor Público Administrativo;

o Decreto-Lei n.q 133/2013, de 3 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei nP 75-

A/20L4, de 30 de setembro e pela Lei n3 42/2076, de 28 de dezembro, que aprova o regime

jurídico do setor público empresarial;

¡ Decreto-Lei n.q 1'1'/93, de L5 de janeiro, com as alterações posteriormente introduzidas, que

aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde;

¡ Lei n.a 48/90, de 24 de agosto, com as alterações posteriormente introduzidas, que define a

Lei de Bases de Saúde.

¡ Demais normas em vigor para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem o disposto

nos diplomas supracitados.

Em cumprimento do estabelecido nos Estatutos, o Regulamento Interno do Centro Hospitalar de

Entre o Douro e Vouga, EPE foi homologado pela Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., em

20 dejunho de2013.

O Regulamento Interno homologado encontra-se disponível para consulta no Portal do SNS e no

srte da lnternet da instituição através do seguinte endereço;

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/CHEDV RI Homologado.pdf
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Refira-se que o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE rege ainda a sua atividade pelo

conjunto de regulamentos, políticas, procedimentos e instruções de trabalho implementados e que

suportam o funcionamento dos seus Serviços e Unidades. Estes documentos estão disponíveis no

Portal Interno da Instituição acessível pelos colaboradores e integram o Manual de Normas da

Instituição.

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última afualização, que

contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se

encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a

sua divulgação iunto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação

sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos

seus clientes e fornecedores e demais tifulares de interesses legítimos,

designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores

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

a entidade (vide artigo 47." do RJSPE).

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE dispõe de um Código de Ética, datando a

última atualização de 20L1-, divulgado internamente junto dos seus colaboradores através da

Intranet e disponível para consulta externa no Portal do SNS e no site da lnternet da instituição,

através do acesso ao seguinte endereço: http://www.chedv.min-saude.pt/wp-

con tent/ up I oo d s/ sites/ 2 6/ 2 0 2 0/ 0 2 /Co di g o e ti c a, p df

O Código de Ética integra um conjunto de valores essenciais e de regras de conduta, que

pretendem contribuir para assegurar os direitos e garantias dos cidadãos e orientar e inspirar o

comportamento de todos os colaboradores, alcançando assim o reconhecimento do serviço público

que a instituição e os seus profissionais prestam à comunidade.

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE possui ainda uma Comissão de Ética para a

Saúde, com a composição, constituição, competências e modo de funcionamento, nos termos

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.a 80/2018, de 15 de outubro.

Refira-se que, todos os grupos profissionais são obrigados ao respeito pelos deveres de lealdade,

confidencialidade e sigilo profissional, devendo ainda respeitar as normas de deontologia

profissional previstas nos regulamentos.

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Cormpção e Infrações

Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou

Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a data

da última afualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas
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tomadas Para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da

regulamentação em vigor relativo à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do

Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Oconências (vide alínea a) do

n.o L do artigo 2." da Lei n.o 54/2008, de 4 de setembro).Indicação da hiperligação para

acesso direto ao sítio da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório

Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.o do RISPE).

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas IPGRCIC) do CHEDV é um

instrumento de gestão utilizado na identifica ção,avaliação, monitorização e prevenção dos riscos que

afetam os seus objetivos operacionais e estratégicos, contribuindo para as boas práticas do bom

governo. Este plano foi atualizado, pela última vez, em20'1,3.

A elaboração do PGRCIC teve por base a construção das Matrizes de Gestão de Risco, para cada

uma das áreas de risco consideradas relevantes, que incluem:

fatores potenciais de risco - identificação dos fatores suscetíveis de afetarem a concretização

dos objetivos do CHEDV e passíveis de gerarem a prática de atos de incumprimento;

avaliação do risco - classificação desses fatores quanto à sua sensibilidade ao risco, ou seja,

probabilidade de ocorrência e nível de impacto esperado;

resposta ao risco - definição de medidas preventivas, incluindo procedimentos de controlo,

que visam evitar e/ou minimizar os efeitos negativos dos fatores identificados.

De acordo com as recomendações e orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o

PGRCIC visa:

o Identificar as situações potenciadoras de riscos de corrupção e infrações conexas;

¡ Estabelecer as medidas preventivas e corretivas, que permitam reduzir esses riscos, através

da minimização da probabilidade da sua ocorrência e do impacto esperado;

o Definir um sistema de controlo e de monitorização das medidas implementadas e respetivos

efeitos.

O Plano está publicado no Portal do SNS e no site da Internet da instituição no seguinte endereço;

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/pgrc lrevisao 2013.pdf

Considerando as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o processo de

acompanhamento e o caráter relativamente dinâmico do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas, está prevista para o ano de 2020 a revisão do referido Plano, pretendendo

sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da utilização deste importante

instrumento de gestão.

Dando cumprimento à legislação e regulamentação vigente, incluindo o disposto no n.q L3 do

artigo 19.0 dos Estatutos, publicados emAnexo II ao Decreto-lei n.q 18/2017, de L0 de fevereiro, o

Plano é objeto de acompanhamento, monitorização e avaliação, sendo elaborado um relatório

a

a
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identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências, de factos mencionados na alínea a) do n.a L do

artigo 2.q da Lei n.q 54/2008, de 4 de setembro.

O relatório de execução encontra-se publicado no Portal do SNS e no site d,a Internet da

instituição, podendo ser consultado através do seguinte endereço:

h ttp : / /www.chedv. min - s a ude. p t/w p -

content/uploads/sites/2 6/2 02 0/02 / CHE DV PGRCI C Relatorio Anual 2 0 14.pdf

Por outro lado, e em cumprimento do estabelecido nos estatutos dos Centros Hospitalares EPE,

o CHEDV implementou um Sistema de Comunicação Interna de Irregularidades, transversal a todas

as atividades e a todos os colaboradores do CHEDV.

L
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D. Deveres especiais de informaçào

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

que a empresa se encontra suieita, nomeadamente os relativos ao reporte de

informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do artigo M." do R|SPE), a

saber:

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

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

Não aplicável, o CHEDV não tem qualquer prestação de garantias financeiras nem de assunção

de dívidas ou passivos de outras entidades.

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

indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar;

A informação supracitada é reportada mensalmente pelo CHEDV através do SICA - Sistema de

Informação de Contratualização e Acompanhamento, da ACSS.

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

investimento e as fontes de financiamento;

A informação prevista neste ponto é reportada através do SICA - Sistema de Informação de

Contratualização e Acompanhamento, da ACSS, sendo adicionalmente remetida para a DGO, ARS

Norte e ACSS, pelos serviços online d,a UOGF, de acordo com as orientações emanadas pelo Despacho

do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.e 693 /2009, de 23 de dezembro.

d) Orçamento anual e plurianual;

A informação acima mencionada é reportada através do SICA - Sistema de Informação para

Contratualização e Acompanhamento, da ACSS, sendo adicionalmente remetida para a DGO, ARS

Norte e ACSS.

e) Documentos anuais de prestação de contas;

A referida informação é reportada através do SIRIEF - Sistema de Recolha de Informação

Económica e Financeira, ficando disponível para as seguintes entidades ACSS, DGTF, IGF e ao

Tribunal de Contas por via eletrónica.
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f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do

órgão de fiscalização;

A referida informação é reportada através do SIRIEF - Sistema de Recolha de Informação

Económica e Financeira, de acordo com as orientações emanadas pelo Despacho do Ministro de

Estado e das Finanças n3 '1.4277 /2008, de 14 de maio.

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

a que a empresa se encontra suieita, nomeadamente os relativos a informação a prestar

anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como

foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus obietivos, da forma

como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento

sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi

salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do

desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no Processo

produtivo (vide n." L do artigo 45.o do RJSPE).

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE assegura o cumprimento dos deveres de

transparência a que se encontra sujeito, nos termos do RfSPE, através da publicação de toda a

informação relevante no site da Internet institucional, acessível a partir do seguinte endereço:

h ttp : / /www.c hedv.min - s a ude. p t/

Importa salientar que o CHEDV remete toda a informação relevante para publicação no Portal

do SNS e no site dainternet do Setor Empresarial do Estado, da DGTF.

E. Sítio da Internet

L. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos

sobre a empresa (vide artigo 53.o do RJSPE):

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo L71." do CSC;

hnp : / /www.c he dv. m i n -sa ude. p t

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

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/CHEDV RI Homologado.pdf

c) Tifulares dos órgãos sociais e ouhos órgãos estatutários e respetivos elementos
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
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de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais;

http:/,/www,chedv.min-saude,pt¡/instrumentos-de-gestao/relatorios-e-contas/

e) Obrigações de serviço público a que a entidade está suieita e os termos contratuais
da prestação de serviço público;

http:,//www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/0Ù/Acordo-Modifrcativo-2019-CH-Entre-Douro-

e-Vouga.pdf

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

nos últimos três exercícios.

http:,/,/www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEÇ/Documentos/see chedv/chedv 16 08 2018 esforco frnanceiro pub

lico.pdf

As informações referentes aos pontos acima mencionados estão disponÍvel no site da internet

do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE: http://www.chedv.min-saude.pt/ e nos respetivos

microsites d.e internetintegrados no site Portal do SNS: https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-

hospitalar-de-entre-douro-e-vouga-epe/ e no site do Setor Empresarial do Estado, da DGTF:

http:,/,/vvvvw.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-

de -e ntre - o- do uro -e -vo u o a- eDe

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
Releróru0 DE GovERNo socrerÁRro



tr
F. Prestacão de Servico Público ou de Interesse Geral

0 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE exerce as suas funções no exclusivo interesse

público que o mesmo presta, agindo com espírito de missão e fazendo prevalecer o interesse público

sobre os interesses particulares ou de grupo.

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

entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à

remuneração dessa atividade (vide n.o 3 do artigo 48." do RISPE).

No Contrato-Programa celebrado entre o Ministério da Saúde e o Centro Hospitalar de Entre o

Douro e Vouga, EPE, encontram-se definidas as atividades, objetivos e resultados a alcançar, no

âmbito da prestação de cuidados de saúde, em termos da produção contratada e remuneração da

mesma, assim como os custos, bem como a atribuição de incentivos institucionais em função do

cumprimento dos objetivos pré-defìnidos.

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público

apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo

respetivo setor de atividade (vide n."s L, 2 e 4 do artigo 48." do RISPE), das quais

deverão constar os seguintes elementos:

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;

A proposta de Contratualização é elaborada anualmente pelo CHEDV com base nas orientações

da ACSS que em 20L9, constam do Ofício Circular n.e 15/2019/DPS/ACSS, de 07 de novembro.

As receitas dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde dependem, em grande

medida, do sistema de financiamento definido pela Administração Central do Sistema de Saúde

(ACSSJ, em sede de Contrato-Programa para as principais linhas de produção. Os incentivos

institucionais têm vindo a aumentar de importância no cômputo do valor do Contrato-Programa e

são atribuídos em função do cumprimento de objetivos de acessibilidade, desempenho assistencial e

qualidade dos cuidados de saúde, a par de outros de índole económico-financeira.

De realçar que, os preços das linhas de atividade continuam desajustados face aos custos de

produção, dado que face a 20L8, apenas os GDH's Cirúrgicos de internamento e ambulatório

âpresentam um aumento de 50/o, e a Hospitalização Domiciliária de 33,3o/o, registando-se ainda

situações onde não há lugar sequer a qualquer pagamento dos encargos suportados pela instituição.
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De forma sintética, apresenta-se um conjunto de situações que retratam um subfinanciamento

crónico de uma parte da atividade hospitalar desenvolvida, a saber:

o montante fixado no contrato programa para a remuneração das sessões de hospital de dia

oncológico, é insuficiente para fazer face aos elevados encargos com os medicamentos; os

medicamentos consumidos pelo Hospital de Dia Oncológico representam 3I,1,0/o do consumo

total de medicamentos do CHEDV, além de que o tratamento das patologias do foro

oncológico apresenta preços unitários elevados, sendo utilizados, normalmente,

medicamentos comercializados em situação de exclusividade pela empresa que os

desenvolveu;

uma parte significativa dos custos com os medicamentos cedidos em ambulatório para o

tratamento de doenças crónicas, não são objeto de reembolso;

os tratamentos de Medicina Física e Reabilitação continuam a não ser contemplados com

qualquer pagamento específico;

o esforço financeiro considerável efetuado para a formação de médicos, no âmbito do

internato médico, é apenas reembolsado pelos encargos do primeiro e segundo ano.

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

O CHEDV é financiado pelos serviços prestados tendo por base a produção, contratada e de

acordo com as regras previstas no Contrato Programa e com os "Termos de referência para

contratualização de cuidados de saúde no SNS para2019" publicada pela ACSS em novembro de 20 18

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/12/Termos-Referencia-Contratualizacao-2019.pdf

Estes documentos preveem a aplicação de penalizações em caso de incumprimento e fixam as

condições em que tal pode ocorrer.

c) Critérios de avaliação e revisão conhatuais;

A ACSS publicou os "Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS

para 2019", em novembro, que constitui a metodologia para definição de preços e fixação de

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

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

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

O Contrato-Programa define anualmente objetivos nacionais de qualidade, em termos de acesso

e de desempenho assistencial, que visam garantir uma prestação de cuidados adequada e a satisfação

dos utentes.

a

a

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPEE Rnr,eróru0 DE covERNo soclErÁru0



r{ ff'
Relativamente a este ponto, salientamos ainda o processo de contratualização interna que é

realizada entre os serviços e o Conselho de Administração de forma a potenciar os objetivos a

alcançar.

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações

de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;

O EBITDA atinge, em 2019, um valor negativo de 21,.847 milhares de euros, apresentando uma

evolução desfavorável face ao ano de 2018, devido essencialmente ao aumento do total dos custos,

no montante de € 8.984.67L,aque corresponde uma taxa de crescimento de 8,8%. Este aumento

reparte-se pelas principais rubricas de custos da seguinte forma:

¡ Gastos com pessoal - apresenta um aumento de €.6.782.111- e uma taxa de crescimento

de 11,,10/o;

o Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas - apresenta um aumento

de €.923.268 e uma taxa de crescimento de 4,Oo/o;

¡ Fornecimentos e Serviços Externos - apresenta um aumento de € 801.447 e uma taxa

de crescimento de 5,1-%0.

O aumento de gastos com pessoal deve-se sobretudo à aplicação da Lei Orçamento de Estado de

201,8 e 20L9, que estabelecem o descongelamento da progressão de carreiras de forma faseada e as

consequentes alterações remuneratórias, bem como ao aumento do salário mínimo com efeitos a

01/0L/20t9, nomeadamente na Função Pública.

No custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, é de salientar o acréscimo no

Material de Consumo Clínico, sobretudo, decorrente do aumento da atividade assistencial dos

serviços cirúrgicos, da urgência e da consulta externa, que atingiu níveis máximos históricos.

Ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos destaca-se um aumento global de 5,1 0/0, mas a

com evolução distinta entre as subrubricas, assim verifica-se:

. uma diminuição 9,3%o nos subcontratos, devido à diminuição na subrubrica de

"lnternamentos - SIGIC" justificado pela alteração da contabilização dos acréscimos de

gastos de correntes do internamento de doentes que ultrapassem o TMRG cirúrgicos

para outras Unidades de Saúde, no entanto na subrubrica de "Outros Internamentos",

verifica-se um aumento d,e 46,40/o, justificado pelo recurso a camas no exterior no

âmbito do plano de contingência de saúde sazonal;

. um aumento de 14,20/o na rubrica de fornecimentos e serviços, justifTcado em grande

parte pelo aumento dos gastos com serviços médicos prestados por empresas e

aumento com honorários (prestadores de serviços médicos em nome individualJ, mais

442 milhares de euros e 428 milhares de euros que em 2018, respetivamente.

E
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De salientar as entradas de capital ocorridas desde 2017, um aumento de capital de 2.810

milhares de euros em 2017, bem como as injeções de capitais para cobertura de prejuízos no

montante de9.L2L milhares de euros, em 2018, e de 4.930 milhares de euros, em2019.

As entradas referidas foram insuficientes para compensar a redução do Património Líquido

provocada pela transferência, em 201,7, de 20.506.256,60 euros, para a ACSS por despacho da Sr.a

Secretária de Estado da Saúde, de L1de dezembro, em cumprimento do n.q 3 do artigo 137.q da Lei

n.e 42/2016, de 28 de dezembro (Lei OE/201,7), que determina que "os saldos da execução

orçamental d.e 2016 dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde, são integrados

automaticamente no seu orçamento de 20L7 e consignados ao pagamento de dívidas vencidas, com

exceção das verbas recebidas do Fundo de Apoio aos Pagamentos do SNS, criado pelo Decreto-Lei n.q

185/2006, de 12 de setembro, e extinto pelo Decreto-Lei n.a lBB/201,4, de 30 de dezembro, as quais

transitam para a ACSS, IP".

Desde essa data que o Património Líquido do CHEDV se vem degradando, atingindo pela

primeira vez, em 2019, um valor negativo. Este efeito é ainda resultado do aumento de resultados

líquidos negativos nos últimos anos, devido ao facto de os valores dos Contratos Programa serem

insuficientes para cobrir os gastos de estrutura do CHEDV, nomeadamente o aumento de gastos com

pessoal.

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

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

À semelhança de anos anteriores, o CHEDV mantém a monitorização interna de alguns

indicadores de qualidade associados ao processo de prestação de cuidados com vista à sua melhoria

contínua. Os indicadores monitorizados são indicadores de controlo de infeção, cirúrgicos,

associados aos cuidados de enfermagem, quedas e imobilizações físicas, entre outros.

g) A entidade deve apresentar evidência de que elaborou uma proposta de

contrafualização da prestação de serviço público; que a mesma foi apresentada ao

tifular do acionista e ao membro do Governo e que cumpre com todos os requisitos

legais definidos no no L do artigo 48' do RISPE

O Acordo Modificativo ao Contrato - Programa - 201,9, foi celebrado pela ACSS, pela ARS Norte

e pelo CHEDY em24 de maio de 2019 e cumpre todos os requisitos legais de definidos no nq L do

artigo 4Bo do RJSPE.
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VII. Remunerações

A. Competência para a determinação

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

sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos

dirigentes da empresa.

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

Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.q 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo

Decreto-Lei n3 8/2012, de 1B de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.e 2/20L2, de

25 de janeiro, sendo determinada por Resolução do Conselho de Ministros e obedecendo ao disposto

no n.q 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.q LB/2012,de2L de fevereiro, e à classificação

atribuída pela Resolução do Conselho de Ministros n.e 36/2012, de 26 de março, alterada pelas

Resoluções do Conselho de Ministros n.es 97 /2012, de 2L de novembro,45/2013, de 19 de julho, e

48/201,3, de 29 de julho.

A remuneração do Conselho Fiscal, é fixada nos termos do artigo l,5q dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-lei ne L8/2017 , de 'J.0 de fevereiro.

Relativamente à remuneração do Revisor Oficial de Contas, nos termos dos Estatutos, a

remuneração é fixada no respetivo Despacho de nomeação - Despacho Conjunto das Finanças e da

Saúde, de 25 de setembro de 2018.

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

interesses, afuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias

e a empresa, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo

51.o do RJSPE).

No âmbito do disposto no artigo 51.0 do RISPE, os membros do Conselho de Administração

procederam à emissão de declaração de independência, declarando absterem-se de interferir nas

decisões envolvendo os seus próprios interesses (ver documentos incluídos no ponto 4 dos anexos).

Para além da declaração acima mencionada, salientamos a emissão, por parte dos membros do

Conselho de Administração, das declarações de participações patrimoniais e de prevenção de

conflitos de interesse, nos termos do artigo 52.q do RJSPE, das declarações de inexistência das

incompatibilidades nos termos do artigo 4.s do Decreto-lei n.a 14/201.4, de 22 de janeiro, e das

declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de funções, nos

termos do n.q I do artigo 22.a do Decreto-Lei n.e 71/2007 e do n.a 1 do artigo 1L.e da Lei n.e 64/93,

de 26 de agosto, remetidas para a Procuradoria-Geral da República.
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3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos

membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51" do RISPE, isto é, de

que se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses,

designadamente de despesas por si realizadas.

Em cumprimento do disposto no artigo 51.q do RJSPE, os membros do Conselho de

Administração procederam à emissão de declaração de independência, declarando absterem-se de

interferir nas decisões envolvendo os seus próprios interesses fver documentos incluído no ponto 4.

dos anexos).

B. Comissào de Fixação de Remunerações

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das

pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio.

Não aplicável, o CHEDV não dispõe de comissão de fixação de remunerações, sendo as

remunerações fixadas de acordo com a legislação aplicável.

C. Estrutura das Remunerações

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

A remuneração dos membros do Conselho de Administraçã,o é regulada pelo Estatuto do Gestor

Público, conjugado com a Resolução do Conselho de Ministros nP IB/2012, de 2'L de fevereiro e a

Resolução do Conselho de Ministros n.e 36/2072,de26 de março, tendo sido atribuída ao Centro

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE a classificação correspondente ao nível B.

A remuneração dos atuais membros do Conselho de Administração foi determinada através da

Resolução nP L3/201.5, de L9 de fevereiro, aplicando as remunerações supracitadas aos membros

do Conselho de Administração, com exceção da Diretora Clínica, autorizada, nos termos da Resolução

n.e 13 /2075, de L9 de fevereiro e da Resolução n.e 2O/2016, de 14 de julho, a optar pela remuneração

do lugar de origem.

A remuneração do Conselho Fiscal, é fixada nos termos do artigo 15q dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-lei ne 1B/201,7, de l0 de fevereiro.

Relativamente à remuneração do Revisor Oficial de Contas, nos termos dos Estatutos, a

remuneração é fixada no respetivo Despacho de nomeação. Em conformidade, a remuneração do

atual Revisor Oficial de Contas encontra-se fixada pelo n.q 2 do Despacho Conjunto das Finanças e da

Saúde, de 25 de setembro de 2018, onde se refere que os honorários anuais são no valor de 24.

900 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.
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2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o

alinhamento dos obietivos dos membros do ôrgão de administração com os obietivos

de longo prazo da empresa.

. Não aplicáveis, as remunerações são fixadas de acordo com a legislação em vigor

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

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de

desempenho nesta componente.

Não aplicáveis, as remunerações são fixadas de acordo com a legislação em vigor

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

com menção do período de diferimento.

Não aplicável, não houve lugar ao pagamento de qualquer componente variável.

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

efeitos de atribuição de prémio.

Não aplicável, por força da legislação em vigor.

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

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

individuais.

Não aplicável, por força da legislação em vigor

D. Divulgação das Remunerações

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

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

empresa, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às

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

do relatório onde já conste esta informação.

r?-
€
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O montante anual da remuneração auferida em 20'J.9, pelos membros do Conselho de

Administração do CHEDV apresenta-se no seguinte quadro

Quadro 11. Estatuto do Gestor Público

Êstatuto do gestor Públ¡co

Remuæração mensal brü ( € )

Membro do CA

José ¡fiOuel Dias Pa¡E e Costa (a)

l¡aria Elsâ Aæædo Soares (b)

SaE Cristina da S¡lE Peæ¡m

R¡ta ¡ranuela Lopes de iroutnho

Membro do Orgâo de
Adm¡n¡stração

José Mguel D¡as PaiE e Costa

Måriã Elsâ Aæredo Soares (a)

Sara Cristina da SilE Pere¡ra

R¡ta lrlanuela Lopes de iroutinho

Fxado Classilicação Vencimento.te
janeiroa abr¡l

Venc¡mento de

maio a

nowmbro

Vencimentoa
p¡n¡r de

de¿em bro

Oespesas
Representação de

jaæ¡roa abr¡l

Despesas
Rêpresentaçãode
ñeioe nmmbro

[Þspesas
Representação a

pan¡r de dezembro

OPRLO

M embro do CA

José M iguel Dias Pa¡va e Costa

M aria Elsa Azeredo Soares (a)

Sara Crist¡ne da S¡lva Pere¡ra

Rita M anuela Lopes de M o utinho

4270,09 4292.06

Quadro 12. Remuneração Anual

Remuneração Anual 2019 (Ç

Fixa (') Va r¡á ve I

72.ß9,87

30.892,00

57.685,32

57.685,32

Seg!ro de Saúde

B ruta

80.730,05

36.458,54

64.552,62

64.552,62

E¡cargo
anual da
Enl¡dade

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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s 1.246,12

4.033.54

3.433.65

3.433,65

1.594.14

L373,46

L373¡6

1.373.46

r.055.4E 't.7 t8.82

B

B

Fonte: RHV

(â) - ApÌieçào do nr1 do ârL 182! do DL ne 33/2018, de 15 de nraio

(b) ' E\€reu funço€s âté 30/06/2019, näo tendo s¡do substiruìda

1533,00

218.452,51 1.533,00 246.29 3,8 3

Fonte: RHV

()Vencirnento e despesas de representaçào (sem redução rernuneratória).

(a) - Exerceu funçôes até 30/0ó120 19. nào tendo s ido substituida (a cornponente variável é sigic +horas e{ras )

Quadro 13. Benefícios Sociais

BeællclosSocla¡s(€)
Valor do Subsidlo de Reteiçâo Rßglme de Proteçåo Soc¡al Seguro de Vida

D¡árlo
Encargo anul

da Eñlidâdê
tdêntificer Encargo anual Encargo anual da

da En{¡dade E¡tidade
Encargo anual da

fr¡dade

Outros

ldenlil¡ca¡

4,77

4.77

4,77

4,77

1.049.40

400,68

1.058,94

1.106,64

18.214,75

8.275,63

1,1.564,76

14.564,76

C.G-A

s.s

s.s

s.s

N-4.

N.A

NL
N.A

N.A

N.A

N¡'
N,A

N.A

N.A

N.A'

N.A

N¡'
N.A

N.A

N.A

FonÞ: RHV 3.615,66 55.619,90

(a) - Exerceu funçõ€s até 30/06/2019, nâo Endo sido subsdtuida

2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de

grupo ou que se encontrem suieita a um domínio comum.

Não aplicável, por força da legislação em vigor.
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3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros eþu de

pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios eþu

participação nos lucros foram concedidos.

Não aplicável, por força da legislação em vigor.

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

relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

Em 201,9, o CHEDV não pagou, nem deve qualquer indemnização a ex-administradores

executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

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

individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo ser feita

remissão para ponto do relatório onde iá conste esta informação.

A referida informação encontra-se discriminada no quadro abaixo:

Quadro 1.4. Remuneração do órgão de fiscalização

M embro do Orgão de F ¡scal¡zação
Remuneração
Anual 2019 (q

B ruta

Ff

L
€

Joaquim M anuel Far¡a Baneiros

M árcia Ale)€ndra Almeida de So usa R ibeiro

Ricardo Jorge Pinto Reis

11004,70

8.253,56

8.s14 ,36

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

geral

Não aplicável. De acordo com os Estatutos do CHEDV, aprovados e publicados no Anexo II ao

Decreto-lei na lB/2077, de 1,0 de fevereiro não está prevista a constituição de um órgão de

assembleia geral no hospital E. P. E.
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VIII. Transações com partes relacionadas e outras

L. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo

de transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram suieitas a

controlonoano de2OL9.

Mensalmente é verificado o cumprimento dos requisitos aplicáveis de acordo com a legislação

em vigor, validada e enviada informação para a ACSS e ARS Norte para efeitos de monitorização.

As transações mais relevantes com partes relacionadas são as que decorrem dos serviços

assistenciais prestados pelo Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE aos beneficiários do

Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Contrato-Programa, o que representag5,lo/0, no valor total

de prestações de serviços realizadas pelo CHEDV.

Existem ainda transações com as ARS's que se traduzem na faturação dos medicamentos cedidos

em farmácia hospitalar ao abrigo da legislação específica.

2. Informação sobre outras transações:

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

Os procedimentos adotados pelo Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE em matéria

de aquisição de bens e serviços decorrem da observância e cumprimento das disposições legais e

regulamentares aplicáveis, em especial, da aplicação do Código dos Contratos Públicos, aprovado

pelo Decreto-Lei n.q 1.8/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas posteriormente.

Assim, nos procedimentos relacionados com aquisições de bens e serviços, recorre à realização

de procedimentos de contratação tipificados no CCP.

Com o objetivo de garantir o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis,

bem como regular os princípios gerais, responsabilidades e procedimentos administrativos

inerentes à função de gestão de compras e à realização de despesas com a locação ou a aquisição de

bens móveis, aquisição de serviços ou empreitadas de obras públicas, o CHEDV dispõe de um Manual

de Procedimentos de Gestão de Compras aprovado pelo Conselho de Administração, em julho de

201.7.

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

Não existem transações fora das condições de mercado.
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c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 57u

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

8m2019, apenas as empresas IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA, e o SUCH

atingiram mais de 50/0, dos fornecimentos e serviços externos, com um volume de faturação

apresentada no montante de 844.428,80 e 832. 966,29 euros, respetivamente.

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económicos, social e

ambiental

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão

para ponto do relatório onde já conste esta informação:

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

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

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

sintonia com as orientações gerais fixadas pelo Ministério da Saúde. Assim, as principais estratégias

adotadas em matéria de Atividade Assistencial, Governação Clínica, Controlo Interno, Informação de

Gestão, Sistemas de informação, Infraestruturas e Equipamentos, Recursos Humanos e Qualidade

constam do capítulo I (Sumário Executivo) e ponto 2 do capítulo II (Missão, Objetivos e Políticas) do

presente relatório.

A informação sobre o grau de cumprimento das metas fixadas consta do ponto 2 do capítulo II

(Missão, Objetivos e PolíticasJ do presente relatório.

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social

e ambiental e a salvaguardar noûnas de qualidade.

A sustentabilidade económica e financeira das instituições hospitalares do SNS exige uma

atitude reformista. Nesse sentido, em 20L9, o CHEDV prosseguiu 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,

Nos termos das orientações transmitidas pela ACSS, para o ano de 201,9, o CHEDV prosseguiu a

implementação da sua estratégia, assegurando:

¡ A melhoria da capacidade de resposta nas especialidades com maiores listas de espera,

através da reorganização dos horários médicos de consulta externa, privilegiando a

realização de primeiras consultas CTH, bem como da implementação de um programa

suplementar de atividade adicional arealizar aos sábados, de consulta e cirurgia.
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A contínua melhoria da articulação com a com os ACES da nossa área de influência, através

de reuniões de cariz técnico, dando continuidade ao programa de reuniões periódicas, bem

como de reuniões que visam promovendo soluções para a redução do n.q de doentes

classificados com o nível de prioridade azul e verde pela triagem de Manchester no acesso

ao SU do CHEDV, a elaboração de protocolos referenciação, a gestão de lista de espera para

primeiras CTH e a implementação do projeto PIIC de apoio domiciliário de Saúde Mental.

A participação do CHEDV como entidade piloto no projeto 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 para

os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte, cuja atividade será iniciadaem2020.

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

doenças do foro mental e obesidade.

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

recurso ao exterior, nomeadamente na área de radiologia de intervenção e análises clínicas.

Adesão à estratégia de implementação de iniciativas que assegurem uma crescente

humanização nas práticas organizacionais, consubstanciada na assinatura do "Compromisso

para a Humanização Hospitalar - por um SNS mais humanizado", promovido pelo Ministério

da Saúde.

8m201'9, foi iniciada a implementação da agenda da avaliação do "Valor em Saúde", cumprindo

os objetivos assumidos na Cimeira de Cascais, através da assinatura do Compromisso Nacional por

uma Agenda de Valor em Saúde em Portugal (em 1.0/05/2079).

Pretende-se neste âmbito iniciar, numa área específica a determinar, a implementação de toda a

metodologia de trabalho inerente ao conceito de valor em saúde.

Não obstante o contínuo esforço em termos do reforço do quadro de pessoal médico, o CHEDV

ainda não detém os recursos necessários à realização plena da sua missão. Apesar disso, temos

conseguido oferecer à nossa população um bom nível de resposta. As limitações na contratação

destes profissionais resultam num quadro médico deficitário, nomeadamente, no Serviço de

Urgência e nas especialidades de Anestesiologia, Gastrenterologia, Urologia, Ortopedia, Medicina

Intensiva, Obstetrícia/Ginecologia, Oncologia, 0ftalmologia, Cardiologia e Imagiologia. Como

consequência desta situação temos difìculdades em assegurar à totalidade dos doentes inscritos para

consulta e/ou cirurgia a resposta dentro dos tempos máximos de resposta garantidos em algumas

especialidades e, noutras à dependência de prestação de serviços externos, bem como ao recurso a

horas extraordinárias.

V.

a

a

a
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Atividade Assistencial

A atividade assistencial realizada durante o ano 2019 atingiu um volume muito expressivos em

todas as linhas de produção, com destaque para a realizada na Consulta Externa, na atividade

cirúrgica e de Hospital de Dia, em que a instituição superou os volumes máximos históricos. Esse

desempenho foi alcançado fruto de um conjunto de princípios que a seguir se detalham:

O cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos ITMRG), gerindo o acesso às

consultas, cirurgias e MCDT de forma adequada e atempada, através do Sistema Integrado

de Gestão do Acesso (SIGAI.

A contínua e progressiva rentabilização da capacidade instalada e simultaneamente o

aumento dos proveitos extra Contrato-Programa através da prestação de serviços para:

o 0 Instituto da Segurança Social, I.P., no âmbito do contrato celebrado para a

aquisição ao CHEDV, em 2018,2019 e2020,de prestação de serviços de análises

clínicas e outros meios complementares de diagnóstico, a prestar aos beneficiários

e pensionistas do ISS, I.P., em cumprimento do disposto na Lei nP 98/2009, de 4 de

setembro (regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais,

incluindo a reabilitação e reintegração profissionais), e do Decreto-Regulamentar

n.a 76/2007, de 17 de julho (lista de doença profissionais) e do Decreto-Lei n.q

352/2007, de 23 de outubro (tabela nacional de incapacidades), para a região do

Porto.

o Realização de atividade SIGIC externo em alguns procedimentos cirúrgicos para

utentes referenciados por outras unidades do SNS, das especialidades de Cirurgia

Geral, Otorrino, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia e Ginecologia.

A contínua dinamização da atividade desenvolvida nas Unidades Hospitalares de Oliveira de

Azeméis e de São João da Madeira, numa lógica de otimização da capacidade instaladas nas

3 unidades hospitalares que constituem o CHEDV, designadamente, através de:

o promoção da aproximação da prestação de serviços clínicos em regime de

ambulatório aos utentes da área da influência;

o desenvolvimento de iniciativas na área de consulta externa da Unidade Hospitalar

de Oliveira de Azeméis, aumentando os períodos de consulta e diversificando as

valências de consulta disponÍveis, nomeadamente: Neurologia, Reumatologia e

Oncologia;

o criação das condições necessárias à realização de alguns tratamentos de Hospital de

Dia Oncológico em HOAZ.

o início da atividade da nova sala de raio-x na unidade de Oliveira de Azeméis, em 4

de junho.

A dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária, criada no final de

2018, sendo a terceira unidade do país a entrar em funcionamento.

O

u(Ê

a
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a A dinamização da atividade do Centro de Responsabilidade Integrado do Tratamento

Cirúrgico da Obesidade e Doenças Metabólicas e o alargamento de follow-up de cirurgia

bariátrica ao 2q ano.

O crescimento da atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de ambulatório.

O crescimento da atividade de hospital de dia médico, garantindo tratamentos de diversas

especialidades.

O desenvolvimento da atividade de cuidados paliativos, melhorando a resposta à doença

oncológica.

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, nomeadamente:

o dinamização da atividade realizada no âmbito do protocolo celebrado com a ARSN,

para a elaboração de relatórios médicos por especialista do CHEDV de exames de

espirometria realizados no ACES Feira Arouca pelos seus técnicos de

cardiopneumologia;

o dinamização do protocolo celebrado com o CHVNGE, na área da radiologia de

intervenção, visando potenciar ganhos em saúde e colmatar insuficiências

assistenciais, bem como reforçar a sustentabilidade do SNS;

o recurso à capacidade instalada no HFAR, visando a recuperação da lista de espera

de exames de Gastroenterologia, com início no ano de 2018;

o os doentes de urologia com espera superior há mais de 9 meses foram transferidos

para o Hospital da Prelada por acordo efetuado através da ARSN;

o criação das condições necessárias à internalização dos exames de eletromiografia

realizados por entidade externa, através da formação específica de uma médica da

especialidade de neurologia e da aquisição do necessário equipamento.

A continuação da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

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

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

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

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

necessidade de transferência de doentes - área de Trauma fem regime de copromoção com

o ACES Feira/AroucaJ; cJ Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia (em

regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, nomeadamente

no Rastreio de Saúde Visual Infantil e no Rastreio da Retinopatia Diabética.
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Qualidade

A qualidade é um dos desafios mais importantes para as organizações do sector da saúde, e ao

qual temos devotado importante atenção. O CHEDV integra na sua missão o desenvolvimento de

atividades de melhoria contínua de qualidade, bem como o seu reconhecimento externo. Tem por

Política da Qualidade garantir a melhoria continuados cuidados de saúde prestados aos doentes e

familiares, orientar a prestação de cuidados de saúde na perspetiva dos princípios da Gestão pela

Qualidade, visando a satisfação dos utentes e colaboradores. Nesse âmbito tem sido promovido a

implementação e desenvolvimento de vários programas da qualidade, das quais se destacam:

¡ A Acreditação do Centro de Referência de Oncologia Adulto - Cancro Hepatobiliopancreático

(cR-HBP);

¡ A contínua promoção da qualidade e segurança da prestação dos cuidados de saúde nos

termos definidos pela Direção Geral da Saúde;

o Participação no SINAS, projeto coordenado pela Entidade Reguladora da Saúde, com a

avaliação de áreas na dimensão da Excelência Clínica, e nas dimensões da Adequação e

Conforto das Instalações, Focalização no Utente, Segurança do Doente e Satisfação do Utente;

o Monitorização dos incidentes ocorridos com doentes reportados através da Notific@ e da

HER+;

o Desenvolvimento e implementação de medidas que visam atingir os objetivos estratégicos

definidos no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020;

¡ Apresentação de um módulo com informação relativa à Qualidade e Certificação nas sessões

de Acolhimento a Novos Colaboradores;

o Assessoria na aplicação nos regimes jurídicos da qualidade e segurança para os órgão,

tecidos e células, de origem humana, assim como, organização dos procedimentos relativos

às Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea (UCAC) e Unidade de Colheita de Sangue e

Tecido do Cordão Umbilical (UCSTCUJ;

¡ Manutenção do sistema de Documentação que integra o Sistema de Gestão da Qualidade;

o Trabalho preparatório com os serviços Farmacêuticos, Otorrino, Obstetrícia, Medicina

Interna, Serviço de Medicina Intensiva Polivalente, Anestesiologia, Patologia Clínica,

Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea, Imuno-hemoterapia e Pediatria e Neonatologia,

para o processo de CertifÏcação pela ISO 9001:2015 em 2020;

o Auditorias internas no âmbito IS0 9001:201,5, objetivos internacionais, controlo de infeção,

registo e organização do processo clínico, nota de alta, circuito de medicamentos, inspeção

das instalações e materiais perigosos, identificação dos doentes e colaboradores, bem como

auditorias aos serviços de apoio como a Esterilização, Imagiologia, Serviço de Instalação e

Equipamentos, Recursos Humanos, Serviço de Compras, Serviço de Logística e Imobilizado,

Serviço de Informática, Formação, Serviço de Gestão de Doentes, Serviço Social, Serviço de

relações Públicas, Serviços de limpeza, nutrição e lavandaria;
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Dinamização com o Serviço de Urgência, a reformulação dos Planos Anuais de Contingência

Específico de saúde Sazonal (Módulo Verão e Inverno), e de um efetivo Plano de Emergência

Externo (PEE), face a situações de catástrofe externas à instituição;

Programa de prevenção e registo de quedas;

Programa de prevenção e registo das úlceras de pressão;

Cirurgia segura, salva vidas.

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

empresarial:

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

sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da

proteção dos consumidores (vide artigo 49." do R|SPE);

DeacordocomaMissão,ObjetivosePolíticas,oCHEDVvisarespeitarobem-estareofuturo

social da comunidade onde se insere, para tal, tem uma politica de: Respeito pelo indivíduo -
procurar dar resposta às necessidades dos doentes e dos colaboradores, com respeito pela

privacidade e encorajar a sua participação no processo de decisão; Qualidade - procurar a excelência

na prestação de cuidados, utilizando modernas tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e

amigável; Performance - utilizar de modo eficiente os recursos da comunidade; Inovação - incentivar

e premiar a exploração de novas ideias e o desenvolvimento de novas atividades; Ética - advogar os

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

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

respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras

implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.o do

RJsPE);

O CHEDV, consciente da sua responsabilidade ambiental e da importância da preservação do

meio ambiente e do impacto deste na saúde das populações, assumiu sempre o compromisso para

com a melhoria do desempenho ambiental, com inclusão da conservação e proteção de recursos

naturais, minimização de resíduos, controlo da poluição e melhoria contínua. Este comprometimento

está presente no quotidiano do CHEDV, seja na implementação de políticas e planos, com foco

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

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

instituição sobre o meio ambiente; na avaliação do desempenho da instituição através de análises de
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controlo ambiental aos pontos críticos e de auditorias às práticas; no planeamento da formação e

informação dos trabalhadores, com foco na sensibilização para os problemas ambientais e na base

comportamental que os desencadeia.

' A .."r."nte necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável das suas atividades de

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

do meio ambiente e dos recursos naturais, leva o CHEDV a implementar estratégias ambientais, que

respeitando a legislação ambiental em vigor, visam a prevenção e preservação do meio ambiente,

através da introdução de novos processos e produtos, a reciclagem de resíduos e correto

encaminhamento de resíduos perigosos, o controlo ambiental e da poluição.

A responsabilidade ambiental do CHEDV é conseguida através do envolvimento individual de

cada um dos seus trabalhadores e assenta nos seguintes pilares fundamentais: gestão de resíduos

hospitalares; controlo ambiental/poluição; diminuição do consumo de recursos naturais; formação

e sensibilização de todos os seus colaboradores; cumprimento da legislação em vigor,

A gestão de resíduos hospitalares tem como objetivo minimizar os impactos ambientais

associados aos resíduos resultantes das atividades do CHEDV. A promoção da prevenção da produção

de resíduos e a redução dos riscos associados a estes reflete a lógica do ciclo de vida dos materiais e

a valorização dos resíduos, mantendo sempre a eficiência e segurança das operações de gestão,

promovendo a implementação de melhores técnicas disponíveis e fomentando a inovação, tendo

sempre em conta o aumento da procura dos cuidados de saúde e da utilização de materiais

descartáveis.

Neste sentido, têm sido implementadas algumas medidas que se enumeram de seguida:

o Realização de avaliações de diagnóstico e auditorias às práticas de triagem e

acondicionamento com vista à redução dos resíduos perigosos produzidos, ao aumento da

quantidade de resíduos encaminhados para fileiras/fluxos de resíduos específicos;

. Aquisição de novos equipamentos para triagem e acondicionamento de resíduos recicláveis;

¡ Devolução de embalagens usadas ao fornecedor para reutilização, sempre que possível;

¡ Substituição de produtos perigosos por outros com menos riscos e alteração de alguns

procedimentos para reduzir a quantidade e o carácter perigoso dos resíduos resultantes;

¡ Contratação de empresas certificadas e autorizadas para realizar operações de gestão de

resíduos para garantir o correto encaminhamento, tratamento e destino final dos resíduos;

o Formação e sensibilização dos trabalhadores.

No que respeita à diminuição do consumo de recursos naturais, as medidas implementadas visam a

diminuição do consumo de produtos e energias não renováveis (energia elétrica, água e

combustíveisJ e consequente diminuição de custos mensais.

A formação e sensibilização dos colaboradores do CHEDV permite melhorar a sua preparação e

motivação relativamente à proteção ambiental. Nesta área são realizadas sessões de formação e
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sensibilização, com foco no plano de gestão de resíduos hospitalares e tendo como base as

necessidades dos colaboradores tanto como profissionais como cidadãos.

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançÍü uma efetiva igualdade de

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e

a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.o 2 do

artigo 50." do RISPE)

No cumprimento da legislação em vigor e orientações sobre a matéria "As empresas detidas pelo

Estado devem adotar planos de igualdade, após um diagnóstico da situação, tendentes a alcançar nas

empresas uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a

eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional", o

CHEDV, como Entidade Pública Empresarial, prestadora de cuidados de saúde, promove nas várias

situações, um tratamento aos seus trabalhadores de igualdade e oportunidades, não havendo

qualquer tipo de discriminação e permitindo ao máximo a conciliação da vida pessoal, familiar e

profissional.

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do

Género, conforme estabelecido no n.o 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.o

19/2012, de 23 de fevereiro;

Em relação à promoção da igualdade prevista no artigo 50.q do RJSPE, importa referir que o

CHEDV tem promovido a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, tanto na contratação

dos seus recursos humanos como nas políticas remuneratórias. A política atrás referida é refletida

na estrutura de pessoal do CHEDV, em que cerca de BLTo dos profissionais são do género feminino e

em que os cargos de chefia são maioritariamente assumidos por mulheres.

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais

devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da

motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e

integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização

profissional (vide n." 1 do artigo 50.o do R|SPE);

O CHEDV considera os colaboradores como um dos recursos mais importante da organização.

Assim, dispõe de uma Política de Recursos Humanos, onde se incluem, entre outros, uma política de

gestão, que consiste no conjunto de operações tendentes à satisfação das necessidades de pessoal,

bem como à satisfação das expectativas profissionais dos seus funcionários.
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O Conselho de Administração tem assumido uma grande prioridade à política de formação, como

pilar para a crescente capacitação das pessoas. Foram tomadas várias iniciativas neste âmbito, das

quais destacamos:

r O reconhecimento da idoneidade e qualidade técnico-científica dos serviços clínicos do

CHEDV para a formação de internos do ano comum e de especialidade.

. A conclusão da implementação do Projeto, iniciado em 201,7, de Formação de Profissionais

do Setor da Saúde, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu IFSEJ no âmbito do Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego IPOISE) do Portugal 2020, o qual alcançou uma taxa

de realização de 100%.

¡ A submissão e implementação de 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

competências dos nossos profissionais. cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE] no

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

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos

moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente

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

tecnologias no processo produtivo (vide n." 1 do artigo 45.o do RJSPE). Referência ao

plano de ação para o fufuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento

da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes

dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

No que respeita a estas áreas, é de salientar:

. a participação do CHEDV como entidade piloto no projeto 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 para

os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte, cuja atividade será iniciadaem2O20;

. o aumento da capacidade de oferta de meios complementares de diagnóstico, evitando o

recurso ao exterior, nomeadamente na área de radiologia de intervenção e análises clínicas;

¡ a adesão à estratégia de implementação de iniciativas que assegurem uma crescente

humanização nas práticas organizacionais, consubstanciada na assinatura do

"Compromisso para a Humanização Hospitalar - por um SNS mais humanizado", promovido

pelo Ministério da Saúde;

. 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: a) Programas integrados

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

é
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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/AroucaJ;

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

pelo CHEDV que, a par da realizaçäo de ensaios clínicos, resulta na publicação de muitos

trabalhos científicos por parte dos seus profissionais.
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X. Avaliação do Governo Societário

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura

e prática de governo societário (vide artigo 54." do RfSPE), através da identificação

das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação deverá

ser incluída:

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para

o ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capítuIo, subcapítulo, secção e

página);

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa

ocorrência e identificação de evenfual mecanismo alternativo adotado pela entidade

para efeitos de prossecução do mesmo obietivo da recomendação.

O Relatório do Governo Societário de 2018 reuniu as condições para merecer a aprovação por

parte do titular da função acionista de acordo com o Relatório de Análise 340/2019, de 29 de

novembro, da UTAM.

As contas de2017 e2018 ainda não [oram aprovadas pelo acionista.

As recomendações do acionista incluídas na aprovação das contas relativas aos anos de 2014,

2015 e 2O16,foram efetuadas em22/02/2018 e estão a ser implementadas.

As recomendações incluídas na aprovação de contas foram as seguintes:

. elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações tendo em vista dar cumprimento ao n.q

2 da Resolução do Conselho de Ministros n.e 18/20L4, de 7 de março;

o promover a elaboração e publicação do relatório sobre gestão de risco de corrupção e

infrações conexas, em cumprimento dos n.qs 1 e 2 do artigo 463 daatual redação do Decreto

- Lei n.q 133/2013, de 3 de outubro;

o aplicar o Princípio da Unidade de Tesouraria, nos termos do n.e 1 do artigo 2B.a da atual

redação do Decreto-Lein.a 733/20L3, de 3 de outubro, e do n.q 5 do artigo 111.s da Lei ¡.a

42 /2016, de 2B de dezembro, os quais estabelecem que as empresas públicas não financeiras

devem manter as suas disponibilidades e aplicações financeiras, junto da Agência de Gestão

da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE.

Relativamente à implementação, cumpre informar que:

o o CHEDV irá elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações cumprindo o n.e 2 da

Resolução do Conselho de Ministros n.e 1-B/201-4, de 7 de março;
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. V"rá atuaìizado durante o ano de 2020, o relatório sobre gestão de risco de corrupção e

infrações conexas, em cumprimento dos n.qs 1 e 2 do artigo 46.e daatual redação do Decreto-

Lei n.q L33/2013, de 3 de outubro;

o Princípio da Unidade de Tesouraria foi integralmente cumprido desde 201B.a

No que se refere à estrutura e prática de governo societário, o relatório introduzido no SIRIEF a

17/10/201,9, autorizado pelo Conselho de Administração, em 75/1,0/201,9, para emissão do

Relatório e Parecer do Fiscal Único que ocorreu a 28/1I/201-9, traduzindo adequadamente a

observância das disposições legais em vigor e o cumprimento das orientações aplicáveis.

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou

informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam

relevantes p¿üa a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.

Para uma melhor compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas pelo CHEDV,

acresce referir que o CHEDV, em cumprimento do disposto no n.q 6 do artigo 151.q do Decreto-Lei

n.e 20 /2013, de L4 de fevereiro, comunica ao Infarmed através da "Plataforma da Transparência e

Publicidade", todo e qualquer tipo de patrocínio concedido ou recebido.
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XI. Anexos do Relatório de Governo Societário

Constituem anexos do presente Relatório de Governo Societario os seguintes documentos:

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2019 que contem informação

referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais

e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos

direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66-B do

csc).

2. Ata da reunião do Conselho de Administração de aprovação do Relatório de Governo

Societário 201.9.

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o nP 2 do artigo 54.4 do RJSPE.

4. Declarações a que se refere o artigo 51.4 do RfSPE.

5. Declarações a que se refere o artigo 52.e do RfSPE.

Santa Maria da Feira, 13 de bro de 2020,

O Conselho de Administração

Dias Paiva e Costa ;

ø"LtøJr¡.
Rita Manuela Lopes Moutinho

Helga de Magalhães Lima

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

Carlos Manuel de Carvalho

Sara Cristina da Silva Pereíra

Rer,eróRlo DE GovERNo socrrtÁnlo



ñ\D
MV

þ

Anexos

L. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2019

I - Descrição do modelo empresarial

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-Lei nP 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 733/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/2014, de 30 de setembro e pela

Lei n.q 42/201,6, de 2B de dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas

empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.e 18/20L7, de L0 de fevereiro, e nos

seus Estatutos, constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

O CHEDV apresenta as seguintes caraterísticas

é constituído pelas seguintes unidades hospitalares: Hospital de São Sebastião (Santa

Maria da Feira); Hospital de São Miguel [Oliveira de Azeméis) e Hospital de São foão da

Madeira;

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

Nacional de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes (Censos

2011);

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, recebe doentes dos concelhos de

Ovar com alguma frequência no serviço de urgência médico-cirúrgica existente no

Hospital de São Sebastião.

De acordo com o disposto nos Estatutos, são órgãos sociais do CHEDV: o Conselho de

Administração; o Conselho Fiscal; o Revisor Oficial de Contas e o Conselho Consultivo.

O CHEDV tem por objeto principal a prestação de cuidados de saúde, a todos os cidadãos em

geral, designadamente, aos utentes do Serviço Nacional de Saúde; às entidades externas que com ele

contratualizem a prestação de cuidados de saúde; e aos cidadãos estrangeiros não residentes no

âmbito da legislação nacional e internacional em vigor. O CHEDV tem, também, por objeto

a

a

a
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desenvolver atividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de

profissionais de saúde dependente da respetiva capacidade formativa, podendo ser objeto de

contratos-programa em que se definam as respetivas formas de financiamento.

A missão do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE rege-se pela prossecução dos

seguintes objetivos:

o Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno;

o Eficácia técnica e Eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro

sustentável;

. Melhoria contínua;

o Formação e Investigação;

o Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

II - Políticas implementadas, resultados e ações a desenvolver em 2020

o Questões ambientais

Consciente da sua responsabilidade ambiental e do impacto destas questões na saúde das

populações, o CHEDV assumiu sempre o compromisso de contribuir para a melhoria do desempenho

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

controlo da poluição e melhoria contínua.

Este compromisso é transposto para o quotidiano do CHEDV através da implementação de

políticas e planos, com foco ambiental, transversais a toda a instituição e extensíveis a fornecedores

de serviços, bem como da realização de ações de avaliação ou de sensibihzação para as questões

ambientais.

A crescente necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável das suas atividades, de

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

do meio ambiente e dos recursos naturais, leva o CHEDV a implementar estratégias ambientais que,

respeitando a legislação ambiental em vigor, visam a prevenção e preservação do meio ambiente,

através da introdução de novos processos e produtos, a reciclagem de resíduos e correto

encaminhamento de resíduos perigosos, o controlo ambiental e da poluição.

A responsabilidade ambiental do CHEDV é conseguida através do envolvimento individual de

cada um dos seus trabalhadores e assenta nos seguintes pilares fundamentais: gestão de resíduos

hospitalares; controlo ambiental/poluição; diminuição do consumo de recursos naturais; formação

e sensibilização de todos os seus colaboradores; cumprimento da legislação em vigor.

Neste sentido, têm sido implementadas diversas medidas enquadradas nos pilares supracitados.

No âmbito do controlo ambiental e da promoção da prevenção da produção de resíduos e da

redução dos respetivos riscos associados, foram realizadas ações de avaliação; ações de formação e

sensibilização; aquisição de novos equipamentos para triagem e acondicionamento de resíduos
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recicláveis; e contratação de empresas certificadas e autorizadas para realizar operações de gestão

de resíduos para garantir o correto encaminhamento, tratamento e destino final dos resíduos.

No âmbito do consumo de recursos naturais, foram implementadas medidas que visam a

diminuição do consumo de produtos e energias não renováveis (energia elétrica, água e

combustíveis) e consequente diminuição de custos mensais.

Saliente-se que, durante o ano de 2019, prosseguiu-se à implementação das políticas de redução

de consumíveis, nomeadamente, papel [Projeto "hospital sem Papel"), energia [através da

continuação da utilização de lâmpadas de baixo consumo e de outras medidas de aumento de

eficiência energética, como a utilização de equipamentos mais efìcientes), água (com a utilização de

adaptadores redutores para torneiras) e gestão de resíduos (conforme atrás referido).

Para o ano de 2020, e dada a aprovação da candidatura apresentada ao programa POSEUR

[Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), será dado início à

reconversão dos sistemas energéticos do Hospital de S. Sebastião, de forma a obter poupanças

significativas em termos de consumo de energia, mantendo e melhorando os outputs de serviço e de

segurança no abastecimento. De entre as medidas previstas destaca-se a instalação de sistema solar

fotovoltaico destinado a autoconsumo, o isolamento das fachadas e coberturas, a substituição das

luminárias clássicas por luz LED, entre muitas outras. Prevê-se, portanto, a continuação das políticas

implementadas neste âmbito, reforçando a ambição de garantir níveis de sustentabilidade e de

eficiência ambiental compatíveis com os padrões de qualidade e de excelência exigidos.

o Questões sociais, relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens,

à não discriminação e ao respeito dos direitos humanos

No âmbito do exercício da sua atividade, o CHEDV e os profissionais que integram a Instituição

orientam-se pelos seguintes valores: Respeito pelo indivíduo - procurar dar resposta às

necessidades dos doentes e dos colaboradores, com respeito pela privacidade e encorajar a sua

participação no processo de decisão; Qualidade - procurar a excelência na prestação de cuidados,

utilizando modernas tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável; Performance - utilizar

de modo eficiente os recursos disponíveis; Inovação - incentivar e premiar a exploração de novas

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

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

O CHEDV tem um compromisso de responsabilidade social que visa respeitar o bem-estar, a

satisfação e o futuro da comunidade onde está inserido.

No âmbito da prossecução da sua política de responsabilidade social, o CHEDV apoia, promove

e participa em iniciativas a diversos níveis, sempre com a preocupação em estimular a consciência

social de todos os colaboradores, utentes e fornecedores, contribuindo para uma sociedade mais

saudável e solidária para com os que estão mais fragilizados.
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A promoção e participação do CHEDV nessas iniciativas é realizada de forma autónoma ou em

conjunto com outras organizaçóes ligadas ao hospital ou à comunidade envolvente, com as quais

partilha objetivos e estratégias e em que o compromisso de responsabilidade social e solidariedade

constituem o denominador comum.

Ao nível da promoção e valorização individual dos recursos humanos da Instituição, o CHEDV

tem feito um esforço para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da

produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente

para a sua valorização profissional. 0 CHEDV dispõe de uma política de recursos humanos, onde se

incluem, entre outros, uma política de gestão, que consiste no conjunto de operações tendentes à

satisfação das necessidades de pessoal, bem como à satisfação das expectativas profissionais dos seus

funcionários.

Reconhecendo a importância do desenvolvimento das capacidades e qualificações profissionais

dos recursos humanos na melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados, o CHEDV

prossegue a política de definição e de execução de um plano de formação, tendo, no exercício de2019,

continuando a execução de um plano de formação integrado no Projeto de Formação de Profissionais

do Setor da Saúde, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no âmbito do Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego IPOISE) do Portugal 2020.

De referir adicionalmente que o CHEDV tem vindo a colaborar ativamente com várias escolas do

ensino superior, através da realização de estágios nas carreiras de enfermagem, técnica de

diagnóstico e terapêutica, farmácia, informática, entre outros. Por outro lado, continua a receber um

número significativo de médicos para frequência do ano comum ou para o internato de especialidade.

O CHEDV colabora ainda com diversas instituições na formação de alunos do ensino técnico-

profissional, bem como com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Gabinete HOPE.

Além de elementares princípios de direito, a promoção dos princípios de igualdade e da não

discriminação e o respeito pelos direitos humanos constituem princípios importantes de atuação do

CHEDV. No âmbito da sua atividade, o CHEDV promove uma efetiva igualdade de tratamento e de

oportunidades entre homens e mulheres, eliminando as discriminações e permitindo sempre que

possível a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. A igualdade de oportunidades traduz-

se nos mais diversos níveis, tanto na contratação dos seus recursos humanos como nas políticas

remuneratórias, refletindo-se na própria estrutura de pessoal do CHEDV, em que cerca de 810/o dos

profissionais são do género feminino e em que os cargos de chefia são maioritariamente assumidos

por mulheres.

No âmbito da perspetiva da não discriminação, destaca-se a disponibilização do Serviin - um

canal de comunicação que permite que as comunidades ouvinte e surda comuniquem entre si de

forma mais rápida e direta, contribuindo para a igualdade de acesso. Trata-se de um serviço de vídeo-

interpretação simultânea dos surdos-mudos (interpretação em linguagem gestual portuguesa) que

quebra as barreiras comunicacionais entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte, por

videochamada, utilizando um tablet disponibilizado pelo CHEDV. As intérpretes fazem o atendimento
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aoVr¿o por videochamada, contatam o serviço de destino e intercalam a comunicação entre o surdo

e os profissionais de saúde. Sendo o universo de surdos em Portugal de cerca de 1,20 mil, é importante

que as entidades públicas tenham conhecimento das dificuldades particulares desta comunidade e

que se adaptem às suas necessidades específicas. Atualmente, o CHEDV é a única instituição do SNS

que disponibiliza este serviço à população.

a Questões relativas ao combate à corrupção e às tentativas de suborno

Em conformidade com o disposto nos Estatutos do CHEDV, aprovados e publicados no Anexo II

ao Decreto-Lein.e 18/20!7, de 10 de fevereiro, o CHEDV dispõe de um sistema de controlo interno e

de comunicação de iregularidades, competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua

implementação e manutenção e ao auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação.

O Sistema de Controlo Interno do CHEDV compreende várias normas, instrumentos e

mecanismos implementados que contribuem para a redução dos riscos relevantes, dos quais

destacamos: o Regulamento Interno; o Código de Ética; o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas (PGRCICJ; o Serviço de Auditoria Interna; o Gabinete de Apoio Jurídico; os Manuais

de Procedimentos dos Serviços; entre outros.

Dando cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de L de

julho de 2009, oCHEDV dispõe de um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

IPGRCICJ, instrumento de gestão utilizado na identificação,avaliação, monitorização e prevenção dos

riscos de gestão que afetam os seus objetivos operacionais e estratégicos, incluindo os riscos de

corrupção e infrações conexas. A política de risco do CHEDV encontra-se assim vertida no Plano de

Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas (PGRCIC).

A elaboração do PGRCIC teve por base a construção das matrizes de gestão de risco, para cada

uma das áreas de risco consideradas relevantes. Estas foram elaboradas seguindo as normas

internacionalmente aceites sobre gestão de risco, nomeadamente, de acordo com a metodologia do

COSO e incluem a descrição dos eventos potenciais de risco, a avaliação dos respetivos níveis de risco

em função da frequência de ocorrência e do nível de impacto, bem como as respetivas medidas

preventivas ou corretivas.

O PGRCIC tem como principal objetivo a identificação das principais situações potenciadoras de

risco, apresentando as respetivas medidas preventivas e corretivas com vista à sua eliminação ou

mitigação, definindo a metodologia de implementação dessas medidas e identificando os

responsáveis envolvidos na gestão e implementação do Plano.

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

realizado pelo órgão de gestão e chefias intermédias, monitorizado através de auditorias sobre

algumas destas temáticas, sempre com vista a analisar os processos e a apresentar oportunidades de

melhoria/mitigação dos riscos encontrados.
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Considerando as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o processo de

acompanhamento e o caráter relativamente dinâmico do PGRCIC, está prevista para o ano de 2020 a

revisão do referido Plano, pretendendo sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da

utilização deste importante instrumento de gestão.

III - Indicadores-chave de desempenho relevantes p.üa a atividade

Para efeitos do cumprimento do presente ponto, consideramos os termos e os indicadores

constantes do contrato-programa relativo ao exercício de 20L9. O contrato-programa estabelece o

plano de prestação de serviços e de cuidados de saúde e as contrapartidas financeiras que lhe estão

associadas.

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

Contrato-Programa celebrado para20L9, nomeadamente, no que respeita ao volume

e valor, por linha de atividade.

Em 2019, o CHEDV cumpriu na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

produtiva, atingido uma taxa de execução do Contrato-Programa de 95,to/o (antes de considerar

o impacto dos incentivos institucionais).
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o Informação relativa ao nível de cumprimento das metas contratadas para os

indicadores de acesso, desempenho assistencial e desempenho económico-

financeiro, bem como para os indicadores regionais defìnidos.

O quadro dos Incentivos Institucionais apresentado foi extraído via SICA. É de salientar que o

índice apurado está distorcido face à realidade, já que os valores publicados ainda não foram

validados e existe um número elevado de indicadores cujo grau de execução não se encontra

publicado pela ACSS no SICA, não tendo o CHEDV possibilidade de estimar os valores atingidos.
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W, Ata da reunião do Conselho de Administração de aprovação do RGS 2019

5AúDE

rr¡ rúreno rREzEt{Tos E TR¡ffrA E euATRo

AG treze dias do mês de rþvernbro do ano de do¡s mil e vinte, reuniu o Conselho

de Adm¡nistração do Centro Hosfitalar de Entre o Douro e Vougâ, EpE. em reunião

extraordhária, estðndo pres€ntes: -------------------
---------- Jose ll¡guel Dias Paiva e Costa, Pres¡dente do Conselho de Adm¡n¡stração

---------- Rita t{ônu€la Lopes Moutinho, Voqal Exerutjva

---------- Helga lliranda de l¡lägalhães Uma, Vogal Execut¡va

---------- Côrlo5 l.lanuel Ferre¡ra Carvalho. Vogðl Executivo com funções de D¡retor Ctín¡co

---------- S¿ra Cristina da Silva Percira. Vogal Executiva com funçô€s dê Enferme¡ra D¡retor-ô

Ponto 1 - Apreciação do Relatório de Golremo Societário de 2019 do Centno

Hospitalar (þ Entre o Douro e Vougð, EPE. tendo sido proferido o segu¡nte despadlo:
"Del¡berado aprovar.

t{ada må¡s havendo a trðtar fo¡ encerrada a reunião de que s€ lav¡ou apres€nte

ata que é ass¡nadâ por todos os m€lnbms presentes.

C.trm llorpl¿Lr d. E!æ o Ib!þ . Voura E-P,¿
Ru Dr Clndlro Plnho. f52O.2l I SanÞ l,l¿rl¿ ¡l¿ Fdn, PORÍUC^L

lEt + 35r 25ó379 700 EI¡ILFtr¡le.hetlv r¡in-sude.pr yIrrltdú¡tñ-Eud.+r
p&in¿ I dc I

Centro Hospitalar
de Entre o Douro e Vouga, E.P,E.
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3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n." 2 do artigo 54.o do
RISPE
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Centro Horpltôlar
d. Entre o Douro e Vougð, E.p.E.

Rer¡tón¡o E pAREctR Do coNsEtxo FtscAt

Enquadramento

1. O presente Reldórb e Parecer destinese a dar cumprlmento às d¡sposif¡€s legais e estetutárias,
norneademente à6 prevlstâs n¿s díneas a) e hl, do n.e 2, do ¿rtigo 16.e dos Estatutor do c€ntro
H6pit¿br De EÍtra o Dolro c vortr, E.p.E. lcHEDv, EpEl, constantes do Anero ll âo Decr€to-Le¡ n.r
l8l20t7'delodefelter,eíro, nos terû¡os das quaar derre o conselho Físcaldar parecer iobre o relatório
de g6tão e elaborâr relãtório atual global sobre a sua ação fiscalizadora.

2' t¡estes termos, o Consefho F¡sl emite o pres€nte Relatório sobre a ação f¡scalizadora relat¡va ao
exerckio de 2019, bem corno o seu Paecer sobre o ßelatório do Governo soc¡etárío e sobre o ßelatório
de Gestão, aprorados p€lo Conselho de AdminístraÉo, em delib€râções de 30 de runho, 13 de ¡ulho,
07 de agosto e 13 no/embro 2020, ínclu¡ndo as contâs e a propora de apl¡cação dos resultados
relatívaõente æ ererclcb ñndo em 3l de dezembro de 2019.

3. O Consêlho t¡scal do CHEDV, EP€ fo¡ nomeado por Despåcho Cooiunto dos Senhores Secretáríos de
Êstado do Tesouro e da 5aúde, de 27 de março de 2019, para o mândâto 2olg-2020.

4. Através de oespæho Conjunto dos Serihores Secretáríos de Estðdo do Ìejouro e da Satide, de 25 de
setembro d€ 2018, ftÍ desþada a Soc¡€dade santos cârvdho & Assoc¡ados, sRoc, representadâ p€ta
or. André Migud Andrade e $lva lmqueira Mendonçå, para o exerclclo das furçõç5 de R¿ryisor ofic¡al
de contãs do cHEDv, EPE,p?r¿ o mandato d€ 2o1E a 2020. Esta nomeação rBultou da proposta

fundamentada efetuada pelo @nsdho F¡scal, em cumprímerto do delÌnido no nî 4 do resp€tivo
Despa€ho de norneação.

5. Asím, o consdho Fiscd, conjuntam€îte com o Rêvisor ofrcial d€ contas, ê,'erceram a fixalizaç?þ e
corÌtrolo da þalidade da gestão financeira e patrímoflial do cH€Dv, €pE no ererclcio de 2019.
cons€quentementg oa prescntes R€latório e Pafecef, têrn pof bãse informações e widênci¡
recolh¡das por este Conselho fiscal, bem como os resr¡ltados do tråbalho real¡zado pelo R€visor Ofic¡al
de Contat mmead¿m€nte o descríto na CertilTcação tegal de Contas e no Rel¡tório por si emitídos
em 17 de agosto de 2020.
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Relatório
6. No decurso do exercício de 2019, a evolução da at¡vidade e a gestão do ægócio do cHEoV, EpE fo¡

acompanhada com a period¡cidade e enensão considerâdas adêquadat tendo sído vitieda pelo órgão
de fiscalização a observânclâ dos Eståtutos e da Ler. o conselho de Adm¡nistraçåo prestou
âtempadamente os esclarec¡mentos solic¡tados e os serv¡ços do Centro Hosfitalar mostraram
dispon¡bil¡dade påra prestar todas as informações necessárias ao erercÍcio das funções comet¡das ao
Conselho Fiscal.

7. A ação fiscal¡zadora des€nvolvida perm¡tiu concluir que os atos de admin¡stração do seu conhecimento
salvaguardaram o cumpr¡mento da lei, nomeadamente no ámbito do setor empresarial do Estado e
dos Estatutos da Entidade. Não obstante, loram identificadas insuficiências nos proced¡mentos
¡nstituldos, em especial no que respeit¿ â;

a) limítações ao cumprimento integrar das obrigaçóes impostas pero Despacho nc 851-å/2017, de
16 iane¡ro, nomeadamente em matéria de eraboração de manuar de boas práticâs para å área de
contratação pública e da obtenção atempada de parecer iurfd¡co sobre a conformidade regãr e
administrativa de todos os proced¡mentos;

bl observåncía das regras de contratação públi€a, des¡gnadâmente ao nÍvel da fundamentação para
a ¿utonom¡zação de processos de comprå e dâ tram¡tâção dc proced¡mentos por aiuste d¡reto,
com part¡cular relevância na sua public¡tação, tal como dsorre do ne 2, do artigo 1¡3r e do ng 3,
do artigo 127e do código dos contratos públ¡cos, respetivamente. Ademâit e de acordo com as
informações que nos foram tÍansmitrdas, o sislema de ínformação adotado não perm¡te m¡tigar
aquelâs er(ceções;

c) Assunção de comprom¡ssos para além dos fundos disponlveis, contrar¡¿ndo as dispos¡ções da l-e¡
dos compromissos e pagamentos efi etraso;

d) Atuâlização e publicação do plano Gestão R¡scos corrupção e hfrâções conexa e correspondentes
relatór¡os de execução ãnuä¡s, prev¡stô9 nô Retime Jurídico do Sector público €mpresarial (RlSpE)
e do Relatórlo sobre Remunerações prw¡sto na Resolução do Conselho de Minlstros n.r l8l2014,
de 7 de março;

el o CHEDV, EPE designou em 06 de novembro de 2019 o Encarregado de proteção de oados, nos
termos do artigo 37e do Reguramento Ger¿r sobre a proteção de Dados, estando em curso a
conclusão do regulamento interno de proteção de dados e a definição da polftice de pr¡vac¡dade

do CHEDV EPE;

fl Elaboração e apresentação do plano de Ativ¡dades e orçamento para o erercício económico de
2019, dentro dos prazos legalmente previstos.

8' Complementamente o Conselho F¡scal concluiu que foram cumpridos os normat¡vos legais em vigor
no perlodo, em matéria de redução remuneratór¡a, no que respeita âos membros do conserho de
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IAdm¡nistração, bem como o Princíp¡o da Unidade de TesouÍari. prevísto no an¡go 28.r do RJSP€,

aprovado pelo Oecreto Le¡ n.c t33/2013, de 3 de outubro.

9. Em resultâdo de enállse do Relâtórlo e Contas, o Conselho Fisrâl reitera a existência de viaturas de

serv¡ço atribufdas aos membros do Cons€lho de Adm¡n¡str¿ção, circunstånc¡a que recomenda uma

definição clara dos termos de ut¡l¡zação das mesmas em conformidade com os nomatíyos leg¿is

aplicáveis.

10. O Conselho de Adm¡n¡stração do CHEDV, EP€ prestou intormações requeridas pelo Tribunal de Contas,

pela lnspeção-Geral de Finanças ou pela lnspeção-Geral das Ativ¡dades em saúde, no åmtúto d€ ações

desenvolvidas por estâs entidades nos anos de 2018 e 2019, ern difefentes matérias, todavia ðinda

não são conhec¡das todas as conclusões decorrentes da resp€t¡va análise. Consequentemente, o

Conselho Fiscal cont¡nüârá ¿ acompanhar a evolução dest6 processos.

11. No decurso do trabalho do Revisor Ofic¡al de Contas, não foram identificâdðs deffciênciar s¡gníficativas

no sistema de controlo ¡nterno do CHEOV, EPE, corn erceção da área de compras, qn particular qî
mâtér¡a de contretação pública, onde concluiu que alguns do6 procedím€ntos utilizados não

apresmtam o nível de eficiênciâ adequedo perâ m¡tigar os riscos obeerv¡dos. lGuficiênc¡as nesta

matér¡a, que antes já hæiam sido reportadas p€lo Conselho Fiscâ|, forãm epostas p€lo Conselho de

Admin¡stração à Tutela, face ao número redurido de ræursos humam atuå¡mente disponíwis no

seruiço em causâ. Ainda neste åmbíÎo, salientãmos que o sery¡ço de auditoría intrna é composto

apenas por um elemento, c¡rcunstáncia que carece de compat¡til¡zaÉo com o d¡sposto no ne 3, do

artiSo 19c, do Anerc ll, do Decreto-L€¡ ne Decreto-Le¡ n.c 18/2017.

12. O Re,ri$r Oficial de Contas verificou que os imóveis do CHEoV, €PE e os fesp€tívos fæheíos, ber¡

como os ¡nventários em armazém não se encontram salyatuatdados por qualquer tipo de seguro.

Compleñentarmente reportou que não fo¡ possível obter ¡nformação sobre a êyentual utíl¡zâção pelo

CH€DV EPE de um banco de horas, asim como recqnendou a fomaltzação de wn proccr de

evidência do cumprimento da leg¡slação em matér¡a de número mínímo de horas de formação.

13. Não foi dado ¡ntetral cumprímento ao prev¡sto na cláusule 3r do Ane,(o ao Contreto Prcgrûta -
Cláusulas eçecíficas pâra o ano 2019.

1¡1. O Conselho F¡scal ¿Freciou o Relatório de 6estão, Contas e propostã de aplícação dos r6ultados
relati\,os ao êxerclcio de 2019 apres€ntados pelo Con*lho de Admln¡tração, b€ñ como a €ert¡f¡câção

Letâl das Contas em¡t¡da p€lo Rev¡sor Of¡cial de Contas, com data de 17 de agosto de 2020, na qual é

emitid¿ uma op¡n¡ão com quatro resefies e três ênfas€5, a qual merece o acordo deste Conselho-

15. Tcndo em contã o refer¡do na Certificação [e8al das Contat å contaHlid¿dê e â5 Contôs sâtisfa¿€m es

dispos¡ções legaís, estatutárias e re8ulãmentares aplicáveis, reflet€m a at¡v¡dade desenvofuida e
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conduzem a uma correta avâl¡ação do patrimón¡o e dos resultados da Entidade. Não obstante, não foi
divulgada a ¡nformação robre todos os contratos celebrados prev¡sta no quadro 5.1 da NCp 26 -

Contab¡lidâde e Relato Orçamental, nm foi possível validar a informação constante do quðdro 5.2 da

NCP 26 - contabilldade e Relato Orçamentel- €stas l¡m¡tâções relevam para as ¡nsuf¡ciènc¡as descr¡tas

na alínea bf, do anter¡or ponto 7.

16. O Relatório de Gestão é concordante com as Contas aprsentadas e expõe com fidelidade a evolução

da ativ¡dade e dos negócios no exercício, embora não inclua as divulgações previstas na NCp 27 -
contabilidade de Gestão.

17. Dando cumprimento ao n.c 2, do art¡go 54e do Regime Jurldico do s€tor público tmpresarial, o

conselho tisal aferiu o cumprimento da exigêtria de apresentação anual do Relatór¡o d€ Boas

Práticas de Governo Societário rel¿t¡vo ao erercício de 2019, tendo ver¡l¡cado, igualm€nte, que dele

constam as matérias reguladas no capítulo ll do referido regime, bem como que o mesmo ¡ncorporã

as orientaçõs prev¡stas no manual específico emitido em dezembro 2019 pela Unidade Técn¡ca de
Acompanhamento e Mon¡tor¡zação do Setor Públ¡co €mpresar¡al (UIAM).

18.O Conselho tisal elienta que, na ausência de divulgação de instruções sobre o process de prestação

de cont¿s r€f€rente â 2019, pela Oireção-Geral do Tesouro e Finânças {OGTF}, o CHEDV, EpE optou por

setu¡l as orientações emanadas pala a prestação de contar de 2017 constantei do Oflcio Circular n.e

1365, de 6 de março de 2018, da DGTF.

19.O Conselho Fiscal apre€¡ou a¡nda o Relatór¡o Adic¡onal do Rwisr Ofic¡al de Contâs áo Conselho F¡scal

referente ao exercícío de 2019, emitido nos termos do artigo 24.c do Reg¡me Jurídico da Superuisão

de Auditoria, aprwado pela Le¡ n.e 148/2015, de 9 de setembro.

20.O Consefho Fiscal sål¡enta a degrad¿ção do Fundo p¿trimon¡al que tem yindo a ver¡f¡car-se, no

essencial, como consequência dos resultados negat¡vos observâdos nos últlmos exercfcios, não

obstante os reforços do património, para cobertura de prejuÍzos transitadot real¡zados no perlodo

pelo ac¡onista. furesce que no final do exerclc¡o de 2019, o CHEOV, €pE apresenta patrimón¡o Líquido

negativo.

21.O Conselho tiscal foi informado que o Relatório de Gestão e as Demonstreções Finänceiras relativas

aos exercícios de 2ol7 e 2018 carecem de aproação ao abr¡go do erercfcio da função acionista
prev¡sto no art¡go rìe 38 do R sPE.

22.Dada a r€levåncia, impacto e previsíveis cons€quênc¡as na atividðde e nos resultados do exercício de

2020 do Centro Hospitalar da pandem¡a Covid-lg - que ¿o longo de 2O2O tem lwado a declarações de

estados de emergênciå e de calam¡dade com confinamento de grande pane da população e suspensão
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sign¡fketiva de váríos ætores da atMdade económica, ass¡m como ridente sobrecsg¡ dos seniços

de saúde do Sistema t{æional de Sarde, ern terÍìoa de dspsa e do tempo dedicado por todos os

seus profissbna¡s - o Conselho t¡scal acompånha a apreensão e as consideråçõ€s feit s sb(e e matéria

pelo Conselho de Admin¡stração nð l¡ota 17 do Ane¡o ås demonstr¿çõs financeiras, e pelo Rwisor

Ofrc¡al de Contas na suâ Cert¡ficação letd das Contæ.

23.AlTgurès€-fþs adequada a apropri¿çãp., pela Adminítração, do presræosto da contírxr¡dade das

operações ut¡lizado na prepnração das demonstrações financeíras, ter¡do em cont¿ as elplkâçõ€s

obû¡dås e erplanadas nos documentos de prestação de contas, não obctante a irìcerte¡a sobre os

ímpectos dæonent€6 da pandemia COVIÞ19.

2,1.O Conselho F¡scal sal¡enta e agradece a colaboração ræebida no d€sempenho das ruas fun@e por

parte do Cons€lho de Administração, do Revisor Otìciâl de Contas, do Auditor tntem e dos dffiis
serufos do CHCDV, ÊPE.

Parecer

Fece ao exposto, e exceto quanto aos possíve¡s efeit6 das matér¡as refer¡das rìos parågrefos 1 a /t da

secção'Bases para â op¡n¡ão com Rseffi'constântes da Cert¡ficãção Letal des Contat b€m corno

ao f¿cto dos documentos de prsteção de contås do erercfclo de 2Ol7 e 2018 a¡nde aguárdarern

aprovação, o Cons€lho F¡scal é de pafecer que;

. do Relatório de Boas Próticãs de Governo Socíetário relat¡vo ao exerclcio de 2019, constam as

mâtérias regulådas no capftulo ll do ßeg¡me Jurídíco do Setor Público Emprecarial;

. se¡am aprovados o ßelatório de Gestão e as contas do e¡erck¡o de 2019 apres€r¡tados pdo

Congelho de Admin¡stração;

. seje eprovada a propoita de apl¡caçãb de resultados do exercícb de 2019 cont¡da rc Rel*órb de

€€rtão apresêÍtado p€b Conselho de Administração;

. sejam tomadas med¡das no s€nt¡do de pronnver a recup€ração do patrímoñio lhúido, que s€

encontra nqativo.

O Cælho Fi$d do Corro llGfút¡lr dc Eûtrc Doum e Voü8â E.P.F...

A Frc*l* O Vo1't úr Cú¡.5o F $¡ dô Cüô rk't .d¡ d. E{c Dcro c Vc¡r E P E

ffi.Tïî*u** RrcARDo ffim*'-*ffiffffi'åä;,i-[i." J9RGE iiffffi,f*.

re CHAVE MóVEL
aaaa
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4. Declarações a que se refere o artigo 51.o do RISPE

F BEPTÎBUCA
PORÍUGUESA ffil sNs;:i;,',ffi 

=
Centro Horpíl¡l¡r
de Enùr o Douro c Vouga, E-pE.

S4UDE

Declaração

Joct llþucl Dlar Paþr t CodÊ, P¡esHcnte do Corcelho de Admtnistraçðo do Cenro
Hospitalar de Entre o Dourþ e vouga, E.p.E., declara, em cumprimento do rrflgo slo
do D€ffeb-Lel 133/20f3, de 3 de o+rtubro, abeter.se dê lntêrferlr nas dectsü€s
envolvendo oB seus prôprbs lnteregs€s.

Santa Maria da Fctra, 20 de Evereiro de 2020

ê Co€ilã

C.rrr llo¡lrl¡r rlc Gû! o Dün I vrt¡¡, E,p g.
rr. Þ' f ôr¿J. 

^nhó, 
lålu 2 r t r.ôrr Var ¡¡ d. f.d¡ pt)RtB{

ÎtL . ¡f l :¡56 Ìtt 700 lAl . J9 l ¡Só l7I Aé7 E¡lâlL lFratrhciv rxn rn¡dr F m ô.de núr.Hu.rfa

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA" EPEE Rnr,eróruo DE covERNo soclerÁRro

t/t



\p
0?

F &firrDHo¡9¡ùlb
d. lñt'.. Ool,re ìþ.rgt ¡ 7t

râJOC

Decltraçåo

Gr¡{c ll¡nud Fm'ttr dr Crrrlln, Vognl Exeandvo do Correlho de Adrrinlstrafro
do C6nbt Hocpltalrr dc EntrË o Dou¡o G vougo, E.P.E., dedâre, em ormprlrnento do

trügo 51o do DÊcËto-La| l33l2OL3, de 3 dc outubro, abcter-se de tntcrftrtr nas

dedsõcs envolvendo o¡ ¡eus Drógrloe inÞrcser.

SanÞ l¡larla dt Fcllt, 20 rþ f*erelro de 2O2O

Ca¡lo¡ llrnuel Ferr€lra de

Sffiäffi'^ ß¡ sNsfüffië zú lLL

CmþÉ ¡c*tû rL túr. t¡.n . V-¡r 6t.B
ûr lb Ch¿¡àãnh., altû!rr b6 b¡ô RG9ORIUCa!

IEL ¡ ¡5 t 15ó 3¡f tûll t/l¡ Õ tf I ¿lô l t¡ ú7 tlrul t &r.úrrt¡.r¡drt( E é.ar.*x¡tt
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Ccntro Horf,¡tålar
dG [nr€ o Douro e Vosga. [.P E

talþf

Dedaração

3rn G¡{rünr dr tltv¡ Frrtlrt, Vogal Execuüvo do Gonedho de Admtntstragåo do
centrt tlosplt¡l¡r dc Enbe o Douro e vouga, E.p.E., dechra, em cumprlme,nto do aûgo
5lo do Decreto-Lc[ L33|2OL3, tle 3 de outubro, rb6ûer-se d€ lnterlþrir nas dedsüee
envolvendo o8 g€ue própr{oa lnterasees.

Santa Marla da Felra, zO de fevergro dë 2020

Sar¡ Crlsüna ¡la Sllva Perelra

Cûrrc ¡tãtaa¡¡r ô ¡arn o ¡totæ c f-tr É,pt.¡s Dr. C¡nióo rtñà., a32tt.¡ I I s|r Àtrt. d¡ fdñ gOfflUGÂt
lll . 15 l 15ó l?9 1É lA¡ 

"3¡ 
¡3ó t7 J ¡ó7 f,t¡L ¡il Ct trr{v ñ{¡¡dË Ê w¡bar''l}r¡.a.¡t Ut
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DOURO E VOUGA, EPE

p 4olsNsilHffi 3' Ceûtro Horpitrl.r
de Entre o Öouro c Vouga, E Pt.

farrot

Declara$o

Rfü ll¡nr¡¡le lôpcr Houünho, Vogal Execuüvo do @n¡elho de AdminÈtrâção rb
ccntro I'locplÞlarde Entre o Iþurc e vurga, E.P.E., ded¡ra, em cumprlm€nb do artigp
51o do Decreb-Lc* l33l20l3, dc 3 de ountbfio, âbstcr€G de tnbrhrtr næ dedsües

envolvendo os rans prÓfioe lnterêss€s.

Slnta l¡larla da Feira, 20 dc fuvcrclro de 2020

Rlta Manuela Lopcs Mosdnho

ûraF llotlrl¡. ac tbla o D¡E . Vã¡F, G.P I
ld D.. (¡ardo ,taa t3¿û 2 ¡ I S¡s tÍ¡ ¡l¡ F.lÉ FOtlUtA¡,

ll¡.' rS I 196 37i 7O0 tA¡ ç 3!t ¡ ¡t0 tt! lô? lt¡¡L tcr¡t{h.dvatn t¡¡dr rt Ë (¡Êar.d}s¡d.Ða
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\] F åå'[î3äËÊ, ßi susruffi f ,"nrroHorpiralar

-! 
cir €nt¡e o Oowo eVouga, E PI

Dedarôção

Hcl¡a l{lrrnd¡ da }le¡etlrtct Umt, Vogsl E (ccuürro cb Conseltp de Admtntstraçåo
do centro llocplÈalar de EntÊ o Douro e vo4a, E.p.E., dechra, em ermprirncnto do
artigo 5lo do Decreto-Lêl f33/20f3, de 3 de outubro, rbster-¡e de lnterfertr nas
d€dsões ernvolvcndo os Fêus prødos lnteriEs8as.

Santa Èlrrla da Falra, 20 de fwcrutro rþ 2020

Hcþa Mlranda de trtagathlec lJma

tur

C.ñ ll-Ë..1! lrrao frcar! a yrl& ¿r.¿¡u It. [lnûao ptnàa tg;¡a I I I sút¡ tarrtt ita fdE Fo[f t C¡f
111 l !31 2S¿'?9 7ú fÂJ¡ r t5 I 15ó Ì1, rct Ual, F{t¡.úr,r.r¡.d! ra E.ffù-¡,{.Ò É t¡t
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5. Declarações a que se refere o artigo 52.o do RISPE L.
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:;lllrl,; rt.¡l.ll¡Â'
lr'./¿rt E

Ca¡tro H(á|¡!¡l¡t
úr fr!r"o Ootrc c Vor,gr I Pl

Oeclôração

Eu, loaá }llgæl Oiùe nrivâ ê Cofâ, P?FJrdÊntG fb Conrclho dê AdmnllaËçüo rlo Ccrrtro

llosp{alðr fþ EntrË o Douro Ê V¡rgr, E.P.€.. dcc¡¡o rob comeærrE óc honr¡. cm

cr¡morimefito do ttt¡eo 52.o úo DÊcr€tÙ.lc¡ n.o t !U20tt, dc O! de outlôrl', nto dücr quotrqucr

oôrtlclpeçõca ÞltnûdlÉi! il cñigrctr, ürrn Goñìo quqr¡.r rlaçõrr cqn o¡ ¡.r,¡
lonnccdorcr, c¡cntã, rnrtrtu.gõa¡ fio¡nelr¡¡ ou çlairqrrlr 0ú16 garclroe (¡ nagóclo,

¡t¡¡cctivc¡¡ dc Acror onñlto¡ dc lntccsr.

$ñtå ftlðriå d. FÊira, 29 de m¡ro rt 2019

l|lgurl r (¡¡tr

r¡û ll-+L¡r ab a{r ù È-Ð .lr.a. ¡, a
brlù l¿.4ú.^.! al¿t,'i¡ }l.har9û'-.. tllln¡i4.

tll . s.t i-r) rFr ñrta¡. tlt j:c ttln.r¡.alt..!rnct.rt urr f. .*dr-*-a.ta l.l

Rrurónlo DE covERNo socrrrÁRro E
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Declaraçåo

Eu' Marlt Eb. û A¡cllô Soatü, Vogal Ereartñ,o do Con!.lho dc Admlnt¡tflcão do Grntro
HoúplÞli¡r da Enbr o Dor¡lo o voügn, E.p.Ê., dcclaro ¡ob onrÞtpmb¡o de honr¡, øn
o¡mpñrn€nb tþ æUgþ 52.o do DrcnÞfd n.o 133/2O13, de 03 dÊ ouh¡bro, nlo &tar
qudrqucr paftlclpâgõ.| p&lmonllb nr añrprr!!, æ3lm como qulqrår rdæt.3 ootn oû ¡¡16
lbrn¡cdorcc, dþnbs, lnsütulgûGr lìmndras or gl¡tþquGr oubu pârEdru de ncgúdo,
r¡æthæl¡ dc çrrr conllbs de lnÞrts..

S.nta f¡larlt d¡ Fclra, 30 de malo dc 20lg

Elsr.lc So¡¡a¡

c.-r lqatr ¡ bt.ort. fbi¡, Ltl,
b È ùrË tr.¡ as¡O¡ I I f¡ð irtr ar Èn, loÍrrc¡Llll I tt I ¡'. trrt tú l¡ü r !û ¡ tt. tzt It uf F¡Or..hd ¡ra t ñ .¡..'.rr-.r&t

n¡mróru0 DE covERNo soclErÁnro
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Declaração

R, sa.r Crl¡tln¡ dr Sllvô hrÊirâ. Yogûl €¡ccuürc do CÊntro HcFtdcr dc tnlrc o Dq¡¡o r
Vclgt, E.P,E,, d€d¿m 3ô coÍ1Þrõrìlgo de tþntr. cln âírgrlrËnto do lrügo 52.o do Occ¡Ê
L€. n,o ttyã¡13, flc Ol óc arha.!, n& dct¡r ç¡al'$Ë D.tto9.C.. gttrtûmt.r Ð Írìgra¡a,
ls8¡rn ctno quòlte|Ér ftr!çúÊ3 com € sr¡¡ furncccdorrû, 4!rùi. tn¡ütu4ù.¡ ,lnl|olrit¡ ou
quabQrnr û¡trog Þaftrlrût dc acAÉdo. r¡rcÊtlvËlr dc 9rrrr ænlllto¡ dr rúrrrer.

S¡nta $ðrrå d¡ Felrð, 29 dÊ mæ rtc l0l9

Crlstlm 6¡ $tn 9¡¡cirr

r

t¡n lcrluir t l*r. l¡¡¡ r $.¡¡ I I I
a¡.1' ftlarhtrr at,tt Jll !.!¡t-¡ a¡tri.r nÎ.:{
, 11,f^¡, ¡ ¡.- l'¡¡¡'f-¡dr- Gs¡-r,.r .,.r,d 

-..bÒrrr 
s*'.

rrlral. ,:-:rr

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

RETATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO
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Decl¡nçto

!u, llb Lor¡d. t ga¡ ¡bunnho, Voga, C¡rcr¡tlro do Co.t¡allþ Ca Aat.lllnl¡ttaçlo ó CI|l¡o
)loeldr Ò Cntfl o Oouro e You¡t, E.t,E., údaro Ê colngrontæ Oa ¡rn, otn

cr¡mgilñanto (þ .r0go sl.c lþ occflb-tlt o.c I lv2ol3, t'a 03 dc oun bfo, nlo r'.i¡r qu¡t¡er
pÍldpagoa¡ g*lntrlalt ña alng¡lta. r€lrn como qu.aQut daetat oorn € tåro
funac¡flors, cllüúa6t ttgr¡Oöe¡ nnflt(drË ou guÐltcrar q¡Þt6 parþelro3 (þ naeócb,

¡u¡catñü3 th g''u coûfibc {ta lilc.a¡6a.

s.ot M.fl¡ d. F.ra, ¡9 dt mato da ¡019

¿¿l( \/t

Rlù¡ llcnud¡ tooc¡ ilqri¡ùo

a¡ar l|a.taalr - ad.t r b..r.la.t¡ ¡, ¡,
a¡l! r¿.¡ú'a¡¡. ltfl ¡ll 9l.Irs.ùtrr¿ .¡lnrlái

?ll l: I :ra, tñ ñ¡t¡'¡ . tt: :L. !t't ItAl¡atx.¡a¡bar -t.¡.tl fr É<i.úv¡--4. |l.

ßsNsfrîffiiis 3
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Hosprtal cJe Sáo Sebastråo (Sedei
Rua Dr. Cândido de Pinho
4524.U 1 SANTA MARIA DA FEIRA
256 379 700
hssebastiao@chedv. min-saude.pt

Hosprtal de São Joåo da Maderra
Av. da Misericórdra
3700.190 SÃO JOÃO DA MADEIRA
256 837 500
hslm@chedv. mrn-saude.pt

Hosprtal Sào Mrguel
Largo Rizzo Terra
37i0.275 OLIVEIRA DE AZEIVIEIS
256 600 800
hsm@chedv.min -saude.pt


