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ABREVIATURAS
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SIGLAS
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Saúde do Norte, I.P.

CEDIC - Certificado Especial de Dívida
Pública
CHEDV - Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga, EPE
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EPE
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DGS - Direção-Geral da Saúde
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EIHSCP - Equipa Intra-Hospitalar de Suporte
de Cuidados Paliativos
EPE - Entidade Pública Empresarial
ERS - Entidade Reguladora da Saúde
FSE - Fundo Social Europeu
GDH - Grupos de Diagnósticos Homogéneos
GPR - Gestão Partilhada de Recursos
HOAZ - Hospital de Oliveira de Azeméis
HSIM - Hospital de São João da Madeira
HSS - Hospital de São Sebastião
IGAS - Inspeção-Geral das Atividades em
Saúde
IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da
Dívida Pública - IcCP, EPE
IGF - Inspeção-Geral de Finanças
ISS - Instituto de Segurança Social, I.P.

LCPA - Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso
LIC - Lista de Inscritos para Cirurgia
OE - Orçamento de Estado
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de Origem
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l. Sumário Hxecutivo

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-Lei 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.e L33/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.a 75-A/20L4, 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.q 18/201,7, 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

20Lr);

. 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;

o 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.

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2020 visam o

combate à pandemia Covid-19, bem como a prossecução dos objetivos estabelecidos, considerando

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

cuidados hospitalares.

Num ano marcado pelo início de um novo mandato do Conselho de Administração, nomeado em

14 de fevereiro, com uma equipa que passou a estar completa, depois de ter estado em funções

amputada de um membro desde julho de 201.8 e, nos últimos sete meses de 20L9, de dois dos seus

cinco membros, todas as estratégias de intervenção tiveram de ser redefinidas devido à Covid-L9.

O ano 2020 é um ano muito particular, cujas circunstâncias exigiram uma elevada flexibilidade

organizativa e uma aposta na utilização eficiente dos meios disponíveis, técnicos e humanos.

Combater a situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV2 e assegurar

o tratamento da doença Covid-19, revelou-se como sendo o maior desafio das últimas décadas, para

o CHEDV e para o Sistema Nacional de Saúde.
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A situação excecional vivida e a proliferação dos casos de contaminação exigiram a

implementação de medidas extraordinárias e urgentes, para garantir uma capacidade de resposta

eficazao diagnóstico de casos suspeitos e ao tratamento dos doentes afetados com a Covid-19, bem

como de medidas no âmbito da prevenção e contingência que permitam acautelar e minimizar o

impacto da situação epidemiológica nos nossos profissionais e na situação clínica dos nossos doentes.

O Plano de Contingência do CHEDV, foi de imediato elaborado em articulação com o Plano de

Contingência Regional da ARSN, sofrendo diversas atualizações determinadas pela evolução da

pandemia e pelas normas e orientações da DGS.

Para coordenar o vasto e diversificado conjunto de medidas a implementar num curto espaço

de tempo, o CHEDV criou uma task force, constituída por elementos do CA, PPCIRA e SSHST, e apostou

na divulgação das orientações e informações da DGS juntos dos doentes e profissionais,

nomeadamente dos envolvidos na prestação de cuidados de saúde, através de contactos pessoais, do

mail institucional, e da colocação de cartazes em pontos considerados estratégicos.

As medidas implementadas passaram pela criação de espaços próprios para o tratamento destes

doentes, visando garantir o cumprimento integral das orientações da DGS, para a salvaguarda e

proteção de doentes e profissionais, o que exigiu alterações ao nível das infraestruturas, dos circuitos

de doentes e dos procedimentos operacionais dos diversos seruiços clínicos, exigindo um aumento

dos recursos humanos e equipamentos necessários, e originando um crescimento exponencial da

utilização de equipamentos de proteção individual (EPIJ.

Visando garantir a implementação das normas de contingência para a epidemia SARS-CoV-2 e a

implementação das medidas excecionais e temporárias que visam a prevenção, contenção, mitigação

e tratamento da pandemia Covid-19, foi assegurado o reforço dos:

. stocks de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos, que constam dos

anexos ao Despacho n.e 3219/2020, de 11 março;

. equipamento de ventilação invasiva e não invasiva de alto fluxo (Capacete CPAP), monitores

de sinais vitais, bombas infusoras e seringas perfusoras;

. recursos humanos através da contratação de trabalhadores, de acordo com o novo

enquadramento legal criado para o efeito.

Perante a situação de presença de casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 nos

profissionais do CHEDV, que veio a atingir, um total de 19.769 dias de absentismo, devido a

isolamentos profiláticos e doença Covid-19, foi adotado um conjunto de medidas, amplamente

divulgadas juntos dos nossos profissionais, no sentido de controlar a cadeia epidemiológica e de

infeção nosocomial que pode ser gerada por estas e outras situações.

Para além das medidas hospitalares implementadas pelo CHEDV, foram ainda desenvolvidos

projetos em articulação com a ARSN, os ACES e as Câmaras Municipais da região, instituições da

comunidade, Proteção Civil e Segurança Social, nomeadamente:
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. CADCOZ - Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescência OZANAM - este projeto

permitiu a prestação de cuidados a doentes com Covid-19, cuja condição clínica não exigia cuidados

hospitalares e aos quais o CHEDV prestou monitorização médica diária; o CHEDV foi reconhecido

pela International Hospital Federation (lHF) através da iniciativa "Call of Duty for Covid-19" pelo seu

plano de ação de resposta à Covid-19 através deste projeto;

. INATEL - este projeto permitiu a criação de uma estrutura de retaguarda que apoiou os

doentes com alta clínica que aguardavam ingresso numa ERPI.

Durante o ano 2020 e de acordo com o Plano de Contingência do CHEDV, foram ativados os

diversos níveis previstos em função da evolução das fases de propagação da pandemia.

Paralelamente, na medida do necessário, existiram diversos períodos de suspensão temporária

da atividade assistencial não urgente que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implicava risco

de vida para os doentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos

periódicos ou de vigilância, designadamente no âmbito do acompanhamento da gravidez,

exacerbação das doenças crónicas, vacinação ou outros.

Considerando, porém, que não obstante os diversos constrangimentos provocados pela

pandemia, persiste a necessidade de manutenção da atividade assistencial cuja suspensão possa

colocar o doente em risco de vida ou de grave prejuízo atendendo à sua prioridade clínica elevada,

foi necessário implementar um conjunto de medidas que visam garantir o tratamento destes doentes

com níveis de qualidade e segurança clínica adequados, bem como em respeito pelos Tempos

Máximos de Resposta Garantidos.

Atividade Assistencial

Depois de um ano em que foram superados os volumes de produção máximos históricos da

maioria das linhas de atuação, o principal objetivo consistia em manter, no mínimo, esses níveis,

fazendo-o com uma melhoria ao nível da eficiência na gestão dos recursos.

O surgimento da pandemia Covid-19 forçou a uma reorientação dos objetivos, que passam a

estar alinhados com os seguintes propósitos:

A criação de condições para o reforço da capacidade de resposta aos doentes com Covid-19,

nomeadamente no Serviço de Urgência e na UCIP.

A atividade assistencial não urgente e não prioritária, foi suspensa em cumprimento das

orientações do Ministério da Saúde, em resultado da evolução da pandemia para reforçar a

capacidade do seu combate.

Após os estados de emergência, os serviços voltaram a ser reorganizados para assegurar o

reagendamento de toda a atividade assistencial suspensa, por força da pandemia.

A retoma da atividade programada decorre em cumprimento rigoroso das orientações de

segurança emanadas pela DGS, e inclui as seguintes medidas:
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o aumentar arealização de atividade assistencial não presencial, nomeadamente para

a renovação de receituário, atendimento por profissional de saúde por meios de

comunicação alternativos, utilização de respostas de TeleSaúde;

o reagendar a atividade assistencial não realizada por força da pandemia, para data

posterior, a definir logo que possível, respeitando os critérios de antiguidade e de

prioridade clínica;

o melhorar a capacidade de resposta da consulta externa, dando atenção às

especialidades com maior tempo máximo de resposta, apostando no recurso a

meios não presenciais, por via telefónica (voz) e por vídeo chamada (teleconsultas),

sempre que clinicamente adequado e alargamento dos horários de atendimento,

incluindo sábados;

o reforçar os mecanismos de aviso aos doentes, através de envio de mensagens por

SMS, com base no agendamento de consultas e exames registados na apìicação de

gestão de doentes SONHO;

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

diminuir a taxa de faltas e a marcação de outros doentes para os mesmos períodos;

o contratualizar internamente a realização de produção adicional de primeiras

consultas, cirurgias e MCDT's necessários à retoma da atividade cirúrgica

programada;

o reduzir a lista de espera para primeiras consultas, resolvendo os pedidos com

tempo superior a 9 meses;

o reduzir a lista de espera para cirurgia, resolvendo os pedidos com tempo superior a

12 meses;

o apostar na atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de ambulatório;

o realizar deslocações ao domicílio do doente, sempre que adequado;

o início da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional de telesaúde

em MFR (TeleMFR), que permitirá a colaboração dos médicos especialistas do

CHEDV com as unidades dos cuidados primários, através da realização de

teleconsultas e de teleconsultoria para os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte;

o referenciar para os ACES da região os episódios triados com cor azul e verde.

A deslocalização temporária do Hospital de Dia Oncológico para um espaço clínico alugado

no exterior, tendo como objetivo garantir o cumprimento das normas e orientações da DGS,

em termos da salvaguarda de segurança dos doentes oncológicos no âmbito da situação

pandémica vivida.

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com início do

programa Cancro do Cólon e Reto.

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

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

ao exterior, bem como através da disponibilização de valências para os ACES da região e do

seu alargamento à realização de exames de audiologia para os doentes do Hospital de Ovar.

a

a
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A continuidade 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, que devido aos constrangimentos

provocados pela pandemia, apenas foram realizados alguns investimentos nos seguintes

projetos: Programa integrado de apoio domiciliário de saúde mental na especialidade de

Psiquiatria e Projeto de Implementação de Telemedicina na especialidade de Cardiologia.

Governação Clínica

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

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

elevados padrões de qualidade e crescente diferenciação. Dando seguimento a essa estratégia,

levaram-se a cabo as seguintes iniciativas:

a

A submissão de candidatura no âmbito do Programa HORIZONTE 2020, em regime de

copromoção, consórcio liderado pelo INEGI, com a participação de parceiros da indústria

nacional, denominado "HP-CPAP: Capacete CPAP de alto desempenho [UCIP)", que no

contexto da pandemia Covid-1.9, tem como objetivo o desenvolvimento inovador do

dispositivo médico capacete CPAP de alto desempenho, permitindo a sua esterilização, uso

sem energia elétrica e garantido a segurança biológica. Este projeto tem como propósito final

a criação de capacidade produtiva nacional no suporte ventilatório não invasivo ao cenário

de insuficiência respiratória hipoxémica, reduzindo ou eliminando a dependência em

relação a produção externa (muito limitada em cenário de crise pandémical e auxiliando o

tecido empresarial nacional num processo complexo de resgate que permita a sobrevivência

à crise económica secundária à crise sanitária vivida.

A submissão de candidatura no âmbito do Programa AI4COVID - FCT, em regime de

copromoção, consórcio liderado pelo INEGI, com a participação de: INESC TEC, SPMS e

BSimple. e Liderança Clínica - SMIP do CHEDV, denominado "SmartlCU: Plataforma

Inteligente de Apoio à Decisão em UClntensivos", que, no contexto da pandemia Covid-L9,

tem como objetivo usar a Inteligência Artificial como uma ferramenta crítica para o suporte

clínico, fornecendo às equipas médicas mais informações e conhecimentos para aumentar

as suas capacidades cognitivas e apoiar as suas decisões finais. Este projeto tem como

propósito final ser definidor de um novo standord of care em Medicina, em particular em

cenário do doente crítico (ou potencialmente crítico).

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

pelo CHEDV, com especial destaque para a captação de novos ensaios clínicos.

A implementação da triagem de Manchester na Urgência Pediátrica.

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

período diurno.
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A implementação do sistema de referenciação para as ADC (área dedicada à Covid-19J

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

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

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

período diurno com redução de transferências.

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

para aviamento nas farmácias de oficina.

A contínua realização 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 de 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

Como referido, este seria o mandato em que o Conselho de Administração tinha definido a

eficiência na gestão dos recursos como a grande aposta. Essa intenção ganhou acrescida importância

fruto da enorme pressão de despesa gerada pela necessidade de responder às necessidades inerentes

ao controlo da pandemia Covid-19. Assim, pretendeu-se dar seguimento a um conjunto de iniciativas

que incluem:

O rigoroso controlo orçamental e financeiro adequando os consumos e encargos da atividade

assistencial, exigido pelo forte aumento de custos para combater a Covid-L9.

A gestão eficiente de equipamentos de proteção individual [EPI), através de um consumo

racional adequado ao cumprimento das normas e orientações da DGS, em termos da

salvaguarda da segurança de doentes e profissionais.

A gestão eficiente dos recursos humanos, em particular médicos e enfermeiros, através da

sua reafectação às áreas de tratamento de doentes com Covid-19.

O alargamento do projeto de criação de armazéns avançados aos produtos consignados,

nomeadamente de oftalmologia, otorrino, radiologia de intervenção e ortopedia (em

implementação).

O contínuo desenvolvimento da eficiência interna através da melhoria do planeamento

nomeadamente em termos da articulação entre serviços e unidades hospitalares do CHEDV.

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

das obrigações legais inerentes aos procedimentos de aquisição de produtos e serviços, mas
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também no aumento da capacidade negocial junto dos fornecedores que permita a redução

da despesa, bem como dar resposta ao acréscimo de volume de trabalho provocado pelo

atual contexto pandémico.

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

com os SPMS.

Controlo Interno

Dando cumprimento às obrigações legais e tendo o Conselho de Administração assumido o

compromisso de promover uma gestão que garanta a eficácia dos mecanismos de controlo do

rigoroso uso dos recursos disponíveis levaram-se a cabo as seguintes iniciativas:

A realização de contratualização interna anual com os Serviços que integram o CHEDV.

A revisão do Regulamento Interno do CHEDV, de acordo com a legislação em vigor.

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

orientações em vigor para2020, em particular às aplicáveis ao combate à Covid-19.

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

Serviço de Auditoria Interna.

A continuidade da implementação de recomendações formuladas pelo Órgãos de

Fiscalização do CHEDV e por entidades externas com competências de fiscalização ou

auditoria, nomeadamente Tribunal de Contas e IGAS.

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

Informação de Gestão

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

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

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

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 do

Contrato-Programa para2020, bem como à monitorização efetuada pelos órgãos de tutela.

A criação de um relatório de informação específico para a monitorização de toda a atividade

assistencial desenvolvida no âmbito da Covid-L9, desde o diagnóstico ao SARS-CoV-2, ao

atendimento no Serviço de Urgência e ao tratamento de doentes no internamento, em

enfermaria e na Unidade de Cuidados Intensivos, até ao resultado da codificação clínica dos

episódios de internamento, incluindo indicadores diários que permitem uma monitorização

efetiva da evolução da incidência da doença e da nossa capacidade de resposta,

nomeadamente: a taxa de positivos, o número de doentes internados, a taxa de mortalidade,

o número de recuperados, a taxa de esforço e a taxa de ocupação.
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. O reporte diário do formulário de informação dos internamentos de doentes com Covid-l-9

à ARSN e ao Conselho de Administração.

¡ O contínuo acompanhamento da contratualização interna com os diversos Serviços.

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

¡ A contínua monitorização da evolução das principais rubricas de consumo.

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

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

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

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

SPMS.

c Benchmarking on-line, disponibilizado pela ACSS.

o lAmetrics, ferramenta de comparação de resultados obtidos a partir da codificação

clínica, com outros hospitais para um conjunto de dimensões de performance chave.

Sistemas de Informação

O CHEDV tem a sua gestão clínica suportada num sistema do qual é proprietário, o Medtrix. O

ecossistema informacional inclui, para além desta, uma vasta gama de aplicações que, apesar de ainda

não cobrirem todas as áreas de intervenção, importa sejam geridas em perfeita integração. Assim,

visando dar continuidade a esta estratégia e colmatando algumas lacunas, levam-se a cabo as

seguintes medidas:

++
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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.

A implementação de uma plataforma para a faturação eletrónica de terceiros, visando o

cumprimento da obrigação legal aplicável cujo prazo termina em2020.

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 submissão de candidatura no âmbito do SAMA 2020, denominado "Da Digitalização à

Humanização", que Inclui: Business Inteligence (BI); implementação do Sclínico;

desmaterialização de processos não clínicos; desmaterialização de faturas de fornecedores;

sw para o HDI oncologia.

A informatização da gestão operacional do Serviço de Medicina Física e Reabilitação.

a
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Inf raestruturas e Equipamentos

O ano 2020 foi particularmente exigente em termos de investimento, em equipamento e

infraestruturas, por força da necessidade de reforço da nossa capacidade de resposta aos doentes

afetados pela doença Covid-19, o que se traduziu na implementação das seguintes medidas:

A readaptação do espaço do Serviço de Urgência através da criação de circuitos autónomos

para os doentes suspeitos de Covid-L9.

A criação de condições físicas para o isolamento das áreas de internamento em enfermaria

para doentes com Covid-1.9.

A realização das obras para a criação de uma unidade de cuidados intermédios, afeta ao

SMIP, com uma lotação de 9 camas.

A conversão do espaço do refeitório do CHEDV numa Unidade de Cuidados Intensivos com

uma capacidade máxima para12 camas.

O apetrechamento dos Serviços com os equipamentos de ventilação, monitores de sinais

vitais, bombas infusoras, seringas perfusoras e outros, necessários ao combate à Covid-19.

A criação de um laboratório de biologia molecular para a realizaçäo interna de testes de

diagnóstico ao vírus SARS-CoV-2.

O desenvolvimento do projeto para a criação de uma unidade de colheitas para as análises

clínicas, em local com circuitos de acessos diretos a partir do exterior, assegurando a redução

da concentração dos doentes e evitando a centralização no único ponto de acesso atual à

consulta externa, esta medida visa cumprir as orientações e normas emitidas pela DGS.

O desenvolvimento do projeto de criação de acessos diretos e independentes ao Hospital de

Dia de Oncologia, em cumprimento das normas e orientações da DGS para a segurança dos

doentes oncológicos em contexto pandémico.

A continuidade do desenvolvimento do projeto de criação de uma unidade de internamento

de Psiquiatria, consagrado no Plano Nacional da Saúde Mental.

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

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

de Recursos (POSEUR) do Portugal 2020,a executaraté ao ano de2022,

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

deterioração dos equipamentos esteve sem atividade de processamento de roupa hospitalar

e que retomou gradualmente a atividade a partir de junho de 2020.

A substituição do chiller que assegura todo o sistema de AVAC do Hospital São foão da

Madeira.

A continuidade da reabilitação do edifício administrativo do Hospital São João da Madeira.
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Recursos Humanos

No ano de2020, as políticas de recursos humanos dos organismos do Ministério da Saúde foram

fortemente condicionadas pela necessidade de implementação de medidas excecionais e temporárias

relativas à situação epidemiológica pelo novo coronavírus, o que levou a uma redefinição de

prioridades no âmbito da gestão de recurso humanos, No entanto, a concretização das referidas

medidas coincidiu, em parte, com os objetivos fixados pelo Conselho de Administração,

nomeadamente:

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

especialidades de: Anestesiologia, Cardiologia, Medicina Intensiva, Pediatria e Ortopedia.

O reforço da equipa de enfermagem através da conversão dos contratos celebrados no

âmbito das referidas medidas, que resultou na aproximação do número de trabalhadores

disponíveis ao número de trabalhadores necessários e previstos no Mapa de Pessoal de

2020.

0 reforço da equipa de assistentes operacionais através da conversão dos contratos

celebrados no âmbito das referidas medidas, que resultou na aproximação do número de

trabalhadores disponíveis ao número de trabalhadores necessários e previstos no Mapa de

Pessoal de2020.

Esta realidade, condicionou ainda a concretização da política de recrutamento de pessoal

médico, através dos concursos nacionais para recrutamento de recém-especialistas que, em 2020,

ocorrerem tardiamente, tendo a contratação dos referidos médicos só ocorrido perto do final do ano.

Ainda assim, é de salientar o preenchimento dos postos de trabalho nas especialidades de

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Gastrenterologia, Medicina Interna, Medicina Física e

Reabilitação, 0ncologia Médica, Pediatria Médica, Radiologia e Urologia.

Formação

Continuação da aposta na formação como um pilar do desenvolvimento das competências

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

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

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

social e de saúde, com vista à reaìização 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.

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

profissionais.
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Qualidade e Segurança do doente

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

qual temos dedicado 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:

¡ 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.

¡ Monitorização dos incidentes ocorridos com doentes reportados através da Notific@ e da

HER+.

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

definidos no Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 201,5-2020.

o Apresentação de informação relativa à qualidade e certificação nas sessões de acolhimento

a novos colaboradores.

o Colaboração com a atualização 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 Organização dos procedimentos relativos à Unidade de Aplicação de Tecido Músculo-

Esquelético do Serviço de Ortopedia.

¡ Manutenção do sistema de documentação que integra o Sistema de Gestão da Qualidade.

¡ Continuidade dos trabalhos de preparação para a Certificação pela ISO 9001:2015 em202L,

com os Serviços Farmacêuticos, Otorrino, Obstetrícia, Medicina Interna, Serviço de Medicina

Intensiva Polivalente, Anestesiologia, Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea,

Imunohemoterapia, Pediatria e Neonatologia e Ortopedia.

¡ Realização de auditorias internas no âmbito IS0 9001:2015.

o Implementação do programa de prevenção e registo de quedas, e de úlceras de pressão.

¡ Implementação do programa "Cirurgia Segura Salva Vidas".

As boas práticas de governo societário adotadas pelo CHEDV, em 2020, são sintetizadas e

apresentadas no quadro seguinte.
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II. Missão, Objetivos e Políticas

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

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

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;

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

sustentável;

¡ Melhoria contínua;

¡ Formação e Investigação;

r 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

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

apresentou o relalo no do orgeo de f¡scal¡äção em que è ãferido constar do relatório anual de prál¡cas de
govemo societário irformação atual e completa sobre todas as matérias lÉtadas no capitulo ll do RJSP E
(boas práticas de qovemacão)

prov¡denc¡o u no sentido de que a UTA M tenha cond¡çóes para que toda a irfomação a divulgar possa
constar do sít¡o na intemet da Un¡dade Técn¡ca

ev¡denc¡ou que todos os membros do orgão de administração cumpriram a obrigação de dælararem as
pal¡c¡pações patrimon¡e¡s e relações suscetíve¡s dè gerar conflitos de ¡nteresse ao orgão de adm¡n¡stração
ao orgåo de fiscal¡açåo e à GF

ev¡denciou a independéncia de todos os membros do orgão de adm¡n¡straçåo e que os mesmos se abstêm
de participâr nas dæ¡sõês que envolvam os seus próprios ¡nteresses

¡mplementou políticas de recursos humano s e plano s de igualdade

prossegu¡u objelivos de responsab¡l¡dade social e amb¡ental

lem co ntratualizada a prestação de sery¡ço público ou de ¡nleEsse geral, caso lhe esteja co nfiadå

adotouum cód¡go deét¡caed¡vulgouo documento

elaborouo relatório ident¡ticat¡vo deocorrênc¡âs,ourisco dêocorênc¡as,assoc¡ado àpÊvenção da
corrupção, de 2020

submeteu a info mâção finance¡ra anual ao Rev¡sor Of¡cial de Co ntas, que é responsável p€la Cert¡ficação
Legal das Contas da empresa

d¡vulgou infomaçåo sobre estruturâ acion¡sla, part¡cipâções soc¡a¡s, operações com part¡cipações soc¡a¡s,
garant¡as f¡nance¡Es e assunção de dívidas ou pass¡vos, emução dos objetivos, documentos de
prestação de contas, relatórios trimestra¡s de erecução orçamental com relatório do orgão de fiscaliãção,
¡dent¡dade e cufriculum dos membros do s orgão s sociais, remunerações e outros benefíc¡os

obteve aprovação pelas tutelas setorial e finance¡ra do plano de at¡vidades e orçamento para 2O2O

apresenlou plano de at¡vidades e orçamento para 2020 adequado aos recußos e fo ntes de financ¡amento
d¡sponíveis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s¡m

X

nåo

nov-f)

Continuo

No ¡nic¡o do
mandalo

No in¡c¡o de
cada ano

Continuo

Contínuo

ma¡-f)

20fl

20,lÉ.

sempfe que

sol¡c¡tado

denlro dos
prazos lega¡s

dez-2o

dal a

RELATóRro DE covERNo socrerÁRro



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;

o 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." do RISPE), designadamente:

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

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

financeiros;

O Acordo Modificativo ao Contrato Programa para o ano de 2020, 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-financeiro que no seu conjunto determinam o índice de desempenho global.

O ano de 2020 veio acompanhado pelo surgimento da pandemia Covid-19, o que exigiu a

redefinição dos níveis de produção e objetivos preconizados pelo CHEDV, em função das exigências

determinadas pela sua evolução.

Durante o ano de 2020, o Estado de Emergência foi decretado e renovado várias vezes,

alternando com o Estado de Calamidade, devido à evolução da situação pandémica.

Estas circunstâncias tiveram impacto imediato na atividade assistencial realizada pelos

estabelecimentos e serviços do SNS e alteraram os pressupostos de base da negociação dos

compromissos assistenciais e económico-financeiros contratualizados com as Entidades Públicas

Empresariais do SNS para2020.
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II. Missão, Objetivos e Políticas

L. 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:

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

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

sustentável;

e Melhoria contínua;

o Formação e Investigação;

o 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
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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." do RISPE), designadamente:

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

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

financeiros;

O Acordo Modifìcativo ao Contrato Programa para o ano de 2020, 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-financeiro que no seu conjunto determinam o índice de desempenho global.

O ano de 2020 veio acompanhado pelo surgimento da pandemia Covid-L9, o que exigiu a

redefinição dos níveis de produção e objetivos preconizados pelo CHEDV, em função das exigências

determinadas pela sua evolução.

Durante o ano de 2020, o Estado de Emergência foi decretado e renovado várias vezes,

alternando com o Estado de Calamidade, devido à evolução da situação pandémica.

Estas circunstâncias tiveram impacto imediato na atividade assistencial realizada pelos

estabelecimentos e serviços do SNS e alteraram os pressupostos de base da negociação dos

compromissos assistenciais e económico-financeiros contratualizados com as Entidades Públicas

Empresariais do SNS para2020.
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A atividade assistencial retraiu-se, por um lado, na sequência da necessidade de combater a

pandemia Covid-19, o que exigiu a adoção de medidas de contingência em cumprimento das normas

da DGS, que incluíram a suspensão temporária da atividade programada não urgente e não

prioritária, e por outro lado, devido ao receio de contaminação da população, que levou à diminuição

da procura dos serviços de saúde, incluindo os urgentes.

O aumento do número de infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e dos internamentos

hospitalares relacionados, direta e indiretamente, com a doença Covid-19, modificou rapidamente o

contexto de prestação de cuidados de saúde originando um aumento dos gastos associados à

prestação de cuidados de saúde, não só pelo incremento do consumo, quer pelo aumento das

quantidades, como pelo aumento dos preços dos equipamentos de proteção individual e

equipamentos de ventilação, mas também, pelo aumento dos gastos com pessoal, devido à

necessidade de reforço das equipas afetas ao tratamento dos doentes com Covid-19.

Neste contexto extraordinário, foram estabelecidas, por Despacho, de 23 de junho, da Ministra

da Saúde, as orientações para a renegociação do Acordo Modificativo do Contrato Programa para o

ano de 2020, Assim, assistiu-se ao aumento de preços em todas as linhas de atividade, destacando-se

o aumento de 20,7o/o nas linhas de internamento, incluindo a hospitalização domiciliária, e de L5%

no ambulatório, sendo de realçar a atribuição de 6.585 mil euros, a título de custos de contexto. O

total do Acordo Modificativo do Contrato Programa de 2020, após a sua renegociação, foi fixado em

1,01,.964 milhares de euros.

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

verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

Em 2020, o CHEDV cumpriu na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

produtiva, atingido uma taxa de execução do Contrato-Programa de 89%o (antes de considerar o

impacto dos incentivos institucionais).

O aparecimento, no último trimestre de 2020, da 2a vaga Covid foi determinante para a taxa de

execução atingida do Contrato-Programa, não obstante a renegociação efetuada em meados do ano

que previa a recuperação total da atividade assistencial não realizada por força do combate à

pandemia Covid-19.
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Quadro 1. Produção SNS por linhas de Atividade (SICA)
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A análise da produção SNS contratada por linha de atividade no acordo Modificativo do

Contrato-Programa para o ano de 2020, permite constatar que:
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Consulta Externa

O número total de consultas externas, no ano de2020, corresponde a uma taxa de execução

deB90/o do fixado, não atingindo a produção contratada, refletindo o impacto da evolução da

pandemia Covid-19, não obstante as medidas tomadas para assegurar o acesso dos doentes

à consulta, no que respeita ao cumprimento do Tempo Máximo de Resposta Garantido para

as primeiras consultas, o CHEDV atinge I'J,,7o/o e não existem doentes em lista de espera há

mais de 9 meses.

lnternamento

Ambulatório

Urgência

Hospital de Dia

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
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a O número total de doentes equivalentes do internamento, corresponde a 88% do total fixado,

não atingindo o contratado, devido, sobretudo, ao decréscimo verificado no número de

doentes intervencionados em cirurgia programada convencional, na consequência da

suspensão temporária da atividade assistencial não urgente e não prioritária, por exigência

do combate à pandemia Covid-19.

a O número de GDHs cirúrgicos de ambulatório corresponde a um grau de execução de cerca

de 89o/o do fixado, não atingindo o valor previsto, não obstante a aposta efetuada a este nível

para compensar a redução verificada ao nível da cirurgia programada convencional por

força do combate à pandemia e assim garantir o acesso dos doentes à cirurgia, o que permitiu

um acréscimo da taxa de cirurgia de ambulatório para um valor próximo dos 73o/o do total

da produção cirúrgica programada do CHEDV, apesar do decréscimo face ao ano anterior.

O número de GDHs médicos de ambulatório apresenta uma taxa de execução de 100,40/o

(incluem os GDHs gerados pelas sessões de hospital de dia) atingindo o fixado.

O número de GDHs médicos de ambulatório do Centro de Referência Hepatobiliopancreático

apresenta uma taxa de execução de1}L,50/o, valor acima do fixado.

O serviço de urgência, em termos globais apresentâ um grau de execução de 1,000/0, atingindo

o contratado.

a

a

a

a O número de sessões de hospital de dia apresenta um grau de execução 930/o,não atingindo

o contratado. As exigências determinadas pelo combate à Covid-L9 tiveram impacto ao nível

da atividade desenvolvida no Hospital de Dia, com a suspensão temporária das sessões não

urgentes e não prioritárias, realizando-se apenas atividade em casos clinicamente

necessários. Logo que foi possível procedeu-se ao reagendamento da atividade suspensa e

ainda à reorganização de alguns serviços com o objetivo de recuperação desta atividade.
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Progranras de Gestão de Doença Crónica

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

registado no ano anterior, com um grau de execução de 100,00/0, atingindo o valor

contratado.

Hepatite C - o número de doentes tratados corresponde a um grau de execução de 100%,

atingindo a atividade anual fixada.

Rastreio do Cancro do Colon e Reto - o número de doentes tratados corresponde a um grau

de execução de'1,5o/o, não atingindo a atividade contratada. O Rastreio do Cancro do Colon e

Reto iniciou-se em de dezembro de2020.

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

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

67,40/o, não atingindo o valor contratado para2020, devido ao impacto da evolução da

pandemia Covid-19. O número de doentes com Pré-Avaliação e Cirurgia Bariátrica - Cir.

Bypass apresenta uma taxa de execução de 57 ,80/o, o número de doentes que realizaram a

Cirurgia de Bypass Gástrica - l-q ano de follow-up apresenta uma taxa de execução de 1.00%0,

o número de doentes que realizaram Cirurgia de Bypass Gástrica - 2e ano de follow-up

apresentam uma taxa de execução de99,50/o e o número de doentes que realizaram Cirurgia

de Bypass Gástrica - 3q ano de follow-up apresenta uma taxa de execução de92,70/0.

Procriação Medicamente Assistida - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

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

BOo/o,não atingindo a atividade contratada para2020.

IVG até 10 semanas

¡ Apresenta um grau de execução de t00,70/o, atingindo o valor contratado para o ano de 2020.

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo I e II

¡ Apresenta, em termos globais, um grau de execução de 96,50/0, não atingindo o valor

contratado para2020.

Serviço Domiciliário

o O Serviço Domiciliário atingiu uma taxa de execução de 52,70/o do fixado, não atingindo a

atividade contratada para2O20, devido ao facto de o único recurso de enfermagem afeto a

esta atividade ter estado temporariamente ausente por motivo de doença, o que originou

uma diminuição do número de visitas realizadas.

Hospitalização Domiciliária

¡ A unidade de Hospitalização Domiciliária atingiu uma taxa de execução deBS,2o/o do total

fixado em sede de Contrato Programa, não atingindo a atividade contratada; esta situação é

motivada pelas limitações da equipa médica e de enfermagem, numa primeira fase por
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motivo de isolamento profilático dos seus elementos e posteriormente por motivo da sua

reafectação ao reforço das equipas da Unidade de Cuidados Intensivos e do internamento de

Medicina Interna, no âmbito das medidas implementadas para criar uma capacidade de

resposta adequada ao tratamento de doentes com Covid-19.

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

valores publicados ainda não foram validados pela ACSS e existe um indicador "Percentagem de

gastos com trabalho extraordinário, suplementos e fornecimentos de serviços externos

(selecionados), no total de gastos com pessoal" cujo grau de execução não se encontra publicado no

SICA.

Quadro 2. Incentivos Institucionais - Índice de Desempenho por obietivo (SICA)

I
U
+

-,a7X.

Objet¡vos Nac¡onais

Acesso

A.'l Percentagem de utentes em Lista de Espera
para Consulta (LEC) dentro do TMRG
4.2 Percentagem de consultas realizadas dentro
dos tempos máx¡mos de resposta garant¡dos
(TMRG)

4.3 Percentagem utentes em Lista de lnscritos
para C¡rurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro
dos TMRG
4.5 Percentagem de episódios de urgência
atend¡dos dentro do tempo de espera prev¡sto no
protocolo de triagem
4.6 Percentagem de doentes referenciados para
a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em
tempo adequado (até 2 dias úte¡s), no total de
doentes referenciados para a RNCCI

Desempenho Assistenc¡al

8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 d¡as,
na mesma grande categoria diagnóst¡co
8.2 Percentagem de c¡rurgias realizadas em
ambulatório, para procedimentos tendencialmente
ambulatorizáveis
8.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas
nas primeiras 48 horas

8.4 indice de mortal¡dade ajustada

8.5 indice de demora média ajustada

8.6 Demora média antes da cirurgia

Desempenho Económico - F¡nanceiro

C.1 Gastos operacionais por doente padrão

C.2 Doente padrão por médico ETC

C.3 Doente padrão por enfermeiro ETC

C.4 Percentagem de gastos com trabalho
extraordinário, suplementos e fomecimentos de
serviços externos (selecionados), no total de
gastos com pessoal

índice de Desempenho Global Total

Fonte: SICA (valores extraídos a 25/05/2027)
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Peso Relativo
lndicador (%)

Meta CP
2020

60,0

64,6

82,0

83,0

79,1

57,6

3,81

23,2

3r,0

1,0000

1,0000

0,63

valor
melhor do

grupo

77,1

52,3

Realizado
2020

Grau de
Cumpr¡mento

(%',

Grau de
Cumpr¡mento
Ajustado (%)

lndice de
Desempenho

Global (%)

60

10

10

10

10

10

10

20

3

â

3

4

4

a

20

5

5

5

77,2

67,'l

88,1

77,7

87,6

50,7

3,41

42,5

47,3

0,8349

0,9064

0,56

n.d.

70,8

46,4

n.d.

128,7

104,0

107,4

93,6

110,7

88,0

n.d.

91,8

88,7

n.d.

1 10,5

183,2

152,6

1 16,5

109,4

111 ,1

110,5

120,0

120,0

1 16,5

109,4

111 ,1

120,0

104,0

107,4

93,6

110,7

88,0

n.d.

91,8

88,7

n.d.

62,4

12,O

10,4

10,7

9,4

11,1

8,8

22,9

3,3

3,6

3,6

4,7

4,4

3,3

9,0

n.d.

4,6

4.4

n.d.

94,3

24,2
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Acesso

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:

¡ 4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera para consulta [LEC) dentro do TMRG.

o A2 Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta

garantidos ITMRG).

¡ 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.

Desempenho Assistencial

¡ 8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria diagnóstico.

o 8.2 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos

tendencialmente ambulatorizáveis.

¡ 8.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas.

¡ 8,4 Índice de mortalidade ajustada.

r 8.5 Índice de demora média ajustada.

o 8.6 Demora média da cirurgia.

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

empresa.

Em termos de resultados obtidos, o ano de 2020 apresenta um valor negativo de B.B4L milhares

de euros, ficando assinalado por uma evolução favorável face ao ano de 20L9, em que tinha atingido

o valor de negativo de23.596 milhares de euros. A taxa de crescimento dos Rendimentos, com20,60/o,

é superior à dos Gastos, com7,2o/o, originando a evolução referida.

0 EBITDA apresenta em2020 um valor negativo de 6.92L milhares de euros, apresentando uma

evolução favorável face ao ano de 2019, em que tinha atingido um valor de negativo de 21,.847

milhares de euros.

A evolução favorável dos resultados, em 2020, deve-se sobretudo ao esforço de ajustamento do

financiamento previsto em sede do Acordo Modificativo do Contrato Programa à estrutura de custos

do CHEDV, capacitando-o dos meios financeiros necessários ao combate eficaz da pandemia Covid-

L9. No entanto, e não obstante o rigoroso controlo dos custos empreendido, não foi ainda suficiente

para cobrir a totalidade dos custos gerados, que foram agravados pela forte pressão provocada pela

pandemia, pelo que ainda se mantêm negativos.
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R ubricas

Resultados antes dedepreciações egastos def¡nanciamento

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)

Resultados antes de impostos

Resultado Liquido do Exercício

EBITDA

Quadro 3. Resultados

2018

-6.946.ß4,44

-It.8p..827,35

-1r.8ß.892,02

-Í.84..758,86

-6.931145,88

(
_0

ß

6
4y

2019

-21859.432,97

-23.601.A4,49

-23.595.738,65

-23.596.05134

-21847.03169

2020

-6.91t.407,78

-8.829.540,90

-8.840.335,80

-8.840.704,49

-6.921.890,20

^%'19120

-68,4o/o

-62,60/0

-62,50/o

-62,5%

-68,3%

{

F o nte:S ICC valores ern eurcs

A fórmula utilizada para cálculo do EBITDA foi a indicada pela ACSS no âmbito do processo de contratualiz ação CP 2020

EBTTDA [SNC-AP):

X(#(70a75)+76.2.1'+76.2.2+76.2.3+76.2.7+76.3+77+78+79.2.1 +79.2.2+79.8)-1,(#(60a63)+65.1 +65.2+65.3
+ 65.7 + 66 + 67 + 68 + 69.1..3 + 69.1.8)

Em 2020, o CHEDV apresenta um resultado líquido negativo próximo dos 8.841 milhares de

euros, o que representa uma evolução favorável face ao ano de 2019.

Os resultados obtidos em2020 foram afetados, entre outros, pelos seguintes fatores:

a) Ao nível dos rendimentos, verificou-se um aumento no montante de 18.089 milhares de

euros, a que corresponde uma taxa de crescimento de 20,60/o,face a2019, devido sobretudo:

. ao aumento do valor da prestação de serviços faturados ao SNS, no montante de

11.679 milhares de euros, resultado do aumento dos preços unitários das linhas de

atividade, fixados após a renegociação do Acordo Modificativo do Contrato

Programa de2020;

o à inclusão de custos de contexto no valor de 6.585 milhares de euros para fazer face

ao aumento dos custos resultante do combate à pandemia Covid-19, fixados após a

renegociação do Acordo Modificativo do Contrato Programa de 2020;

¡ à metodologia instituída pela ACCS para o apuramento dos rendimentos do Grupo

Saúde.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se um aumento no montante de 7.983 milhares de euros, o que

corresponde uma taxa de crescimento de 7 ,20/0, devido essencialmente:

um aumento de custos com pessoal no montante de 4.758 milhares de euros deve-

se sobretudo à contratação de profissionais, tendo em vista o reforço de recursos

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

Covid-19, prevista no Decreto-Lei n.e 10-A/2020, de 13 de março, e à atualização

remuneratória de 0,3%o a todos os trabalhadores, conforme previsto no Decreto-Lei

n.a 1,0-8/2020, de 20 de março;

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

montante de 2.555 milhares de euros, justificado por um lado pelo acréscimo de

cerca de 787 milhares de euros na subrubrica de Reagentes destinados ao

diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2 e por outro pelo aumento de 1.845

milhares de euros na rubrica de Outro Material de Consumo Clínico, com especial
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ênfase para o consumo de equipamentos de proteção individual, cujo preço e

quantidades consumidas sofreram aumentos exponenciais devido à pressão

provocada pela evolução da pandemia Covid-19.

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

1.460 milhares de euros explicado, sobretudo, pela evolução das seguintes

subrubricas:

o um aumento de 27,3 0ó nos "Subcontratos", devido, por um lado, ao

incremento da rubrica de "Meios Complementares de Diagnóstico",

nomeadamente no que se refere à subrubrica de "Patologia Clínica" que

evoluiu de forma exponencial devido à realização no exterior de testes

Iaboratoriais para o diagnóstico ao SARS-CoY-2, e por outro lado, ao

aumento da subrubrica "lnternamentos", dado que foi necessário reforçar

a contratação de camas para internamento no exterior, passando a incluir

doentes com patologias neurológicas, devido às elevadas taxas de esforço

e de ocupação do internamento do CHEDV decorrentes do tratamento de

doentes com Covid-1-9;

o uma diminuição de 0,60/o na rubrica de "Fornecimentos e Serviços"

justificado, em grande parte, pela diminuição dos encargos com

"Deslocações, Estadas e Transportes", nomeadamente no custo de

transporte programado de doentes, decorrente da suspensão temporária

da atividade programada não urgente e não prioritária, por força do

combate à pandemia.

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.o do RJSPE).

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

setorial a prosseguir, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional 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
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dos desvios com vista à tomada de medidas corretivas, nomeadamente as identificadas e discutidas

em reunião do Conselho de Administração e Direções de Serviços.

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.o

1 do 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 2.8L0 milhares de euros correspondem ao aumento do

capital estatutário autorizado pelo despacho n.q 1265/2017, 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 201,7 ocorreram as seguintes entradas de capital: um aumento de

capital de 2.810 milhares de euros em 20'J,7; injeções de capitais para cobertura de prejuízos no

montante de9.'1,21, milhares de euros, em 2018, e de 4.930 milhares de euros, em 2019.

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 1L de dezembro, em cumprimento do n.e 3 do artigo 137.e da Lei

n.e 42/2016, de 28 de dezembro (Lei OE/20L7), 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 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.a

185/2006, de L2 de setembro, e extinto pelo Decreto-Lei n.q 1,88/2074, 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 20L9, um valor negativo. Este efeito é ainda resultado do aumento de resultados

Iíquidos 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.
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De salientar que, apesar do refêrido, o fundo patrimonial do CHEDV tem vindo a degradar-se, no

essencial, como consequência dos resultados negativos observados nos últimos anos, não obstante

os reforços do património, para cobertura de prejuízos transitados, realizados ao longo dos períodos

pelo acionista.

Em 31 de dezembro de 2020, o Património Líquido do CHEDV tem o valor 3,9 milhões de euros,

apresentando um acréscimo de cerca de 8,7 milhões de euros face ao ano de 2019, revertendo a

situação negativa que tinha atingido nesse ano. Não obstante, esta evolução só foi possível devido à

injeção de capitais para pagamento de dívida vencida a fornecedores externos, no âmbito dos

Despachos dos Exmos, Srs. Secretários de Estado do orçamento, Secretário de Estado do Tesouro e

Exma. Sra. de EstadoAdjunta e da Saúde, de 3 de março e29 de dezembro de2020, no montante total

de 1,4.781, milhares de euros, bem como ao esforço de ajustamento do financiamento previsto em

sede do Acordo Modificativo do Contrato Programa para 2020 à estrutura de custos gerada pelo

combate à pandemia Covid-19.

Face ao exposto, não se prevê que a recuperação atingida em 2020 se venha a manter em termos

futuros.

O CHEDV dispunha, no final do exercício de 2020, de disponibilidades financeiras no montante

de 13.406 milhares de euros, dos quais, 1.006 milhares de euros estavam registados em depósitos à

ordem na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, EPE e 1.2.292 milhares de

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

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

ações.

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 parassociais que sejam do conhecimento

da empresa e possam conduzir a evenfuais restrições.

Não aplicável, o CHEDV não celebrou acordos parassociais.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPEr RsLAróRlo DE covERNo soctETÁRIo



IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou 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.o 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, 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 deteve uma participação de 24,80/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, alienada no exercício e possui atualmente uma

participação de 50%o na sociedade Helena Freitas & Márcia Sousa, SROC, 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 RJSPE).

O CHEDV participa como associado no SUCH [Serviço de Utilização Comum dos Hospitais],

associação sem fins lucrativos que tem por finalidade a realização 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 1147." do CSC.

0 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 deteve uma participação de 24,8o/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, alienada no exercício e possui atualmente uma

participação de 500/o na sociedade Helena Freitas & Márcia Sousa, SROC, Lda.
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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 deteve uma participação de 24,8o/o na sociedade Álvaro, Falcão & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, alienada no exercício e possui atualmente uma

participação de 50% na sociedade Helena Freitas & Márcia Sousa, SROC, Lda.

Näo se observaram relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a

empresa.
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V. 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

RJSPE). 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

entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalizaçã,o (vide n." 1 do

artigo 30.o 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-Lei n3 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.e I33/20L3, de 3 de

outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/201,4, de 30 de setembro e pela Lei n.a 42/20L6, 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 1.8/20L7, 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 triénio 20t8-2020, ocorreu por despacho do

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

A 16 de novembro de2020, foi comunicado ao Conselho de Administração do CHEDV a cessação

de funções do Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Barreiros, De forma a assegurar o adequado

funcionamento do Conselho Fiscal, e em observância das regras legais aplicáveis, reunido o Conselho

Fiscal foi deliberado que a Dra. Márcia Sousa Ribeiro, vogal indicada em primeiro lugar no Despacho

Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de27 de março de 2018, que

procedeu à nomeação do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE para o

triénio de 2018-2020, passou a assumir a função de Presidente, a Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas,
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inicialmente designada como vogal suplente, nos termos do mesmo Despacho, passou a exercer a

função de forma efetiva, mantendo-se, igualmente¡ como vogal efetivo o Dr. Ricardo Reis.

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

setembro de 201.8, e foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes.

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 entrou).

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

1. Indicação das regras estatutárias 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 0ncologia, EPE, aprovados e publicados

no Anexo II ao Decreto-Lei n.q 1B/201,7, 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.q 71/2007,de27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.q

B/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n3 2/2072, de 25 de janeiro e

alterado pelo Decrero-Lei n.q 39 /2016, de 2B de julho.

De acordo com o disposto nos artigos 1,2.q e L3.q 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
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wrelativa 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 Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com

indicação do número estafutário mínimo e máximo de membros, duração estafutária

do mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do

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

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

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. 8., 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

Mandato Cargo l¡om e
Designação Re m une ração

Forma Data (Entidade Pagadora) (O/D)

z

2V2ùT2.

O Despacho ne 2534/2020, d,e 24 de fevereiro, designa os membros do Conselho de

Administração do CHEDV para o triénio 2020-2022, com data de início de efeitos a'J.4 de fevereiro

de 2020. Foram designados como membros do Conselho de Administração fosé Miguel Dias Paiva e

Costa, Carlos Manuel Ferreira Carvalho, Sara Cristina da Silva Pereira, Rita Manuela Lopes de

Moutinho e Helga Miranda de Magalhães Lima.

3. Distinção dos membtos executivos e não executivos do Conselho de Administração

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

ser considerados independentes, ou, se aplicável identificação dos membros

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

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

funções executivas.
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4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros,

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

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser

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

alínea i) do n.'1 do artigo 44." 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 do

Despacho n.a 2534/2020, de ?4 de fevereiro, que procedeu à designação do Conselho de

Administração.

fosé Miguel Dias Paiva e Costa, nasceu em 1B de abril de 1,971,, é natural e residente em Vila

do Conde. Licenciou -se em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto em 1995.

Concluiu a componente letiva do mestrado de Gestão de Serviços de Saúde no ISCTE em2007 e a pós-

graduação em Gestão e Administração Hospitalar na Universidade Portucalense em 2004. Completou

o Curso de Auditores de Defesa Nacional 201.8/20t9, do Instituto de Defesa Nacional.

Frequentou abundante formação complementar na área da economia e gestão fespecialmente

na área da saúde), com destaque para o Programa Avançado em Gestão Empresarial pelo

INDEG/ISCTE, o programa para gestores de saúde sobre políticas de saúde intitulado <Your Future

in Health Care: Matching Costs and Benefits>, na Universidade de Lausanne, Suíça, organizado pela

Universidade de Lausanne e pela Harvard Medical International, o Programa de Alta Direção de

Instituições de Saúde, na AESE e o curso sobre parcerias público-privadas, organizado pela

ADETI/lSCTE, entre outros.

É, desde fevereiro de 2015, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de

Entre Douro e Vouga, E. P. 8., entidade do Serviço Nacional de Saúde responsável pela gestão dos

Hospitais de S. Sebastião (S. M. da Feira), Hospital de S. João da Madeira e Hospital de S. Miguel

(Oliveira de Azeméis).

Entre maio de 201,4 e fevereiro de 2015 foi vogal executivo do conselho de administração do

Médio Ave, E. P. 8., entidade do Serviço Nacional de Saúde, onde teve responsabilidade na

coordenação da atividade do Serviço de Recursos Humanos, de Instalações e Equipamentos, de

Serviços Hoteleiros e Gestão de Risco, entre outras.

Entre novembro de 201,3 e maio de 2O'1,4 foi consultor na AGS Consulting, onde realizou

trabalhos de diagnóstico operacional, definição de planos estratégicos e de negócio, estruturações de

negócios e elaboração de projetos de investimento.

Entre maio de 2005 e setembro de 201-3 foi diretor do grupo ICIL - Instituto Clínico, L.da, tendo

sido responsável pela gestão global de uma unidade clínica. Nesse âmbito tinha a seu cargo a gestão

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

ao nível da unidade, fazendo a competente articulação com os serviços centrais da empresa.
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Entre junho de 2002 e maio de 2005 foi vogal do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte, entidade do Serviço Nacional de Saúde, com responsabilidades diretas

na área de gestão de recursos humanos, na gestão regional dos programas de recuperação de listas

de esperas cirúrgicas (PECLEC e SIGIC), na coordenação do trabalho da área de informática e

sistemas de informação. Foi ainda secretário da mesa da assembleia geral da Unidade Local de Saúde

de Matosinhos, S.4., e do Hospital Padre Américo, S.4., e membro da Unidade de Gestão do PO Saúde

XXI fvertente FSE) e da Comissão de Acompanhamento do PO Saúde XXL

Entre janeiro de 1995 e abril de2002 foi diretor comercial e financeiro de f. Costa, L.da, tendo

responsabilidades na angariação e gestão de uma carteira de clientes de exportação, dinamização da

participação da empresa em feiras internacionais, na negociação de apoios financeiros com a banca

e na definição de contratos de fornecimento com os principais fornecedores.

É fluente na língua inglesa, tanto na escrita como na fala. Tem bons conhecimentos nas línguas

francesa e espanhola.

Carlos Manuel Ferreira de Carvalho, nascido a 20 de agosto de 1,962.

Licenciado pela Faculdade de Medicina do Porto (1980 -1986).

Ingressou na especialidade no Hospital Distrital de Aveiro. Em fevereiro e durante LB meses

cumpriu o serviço militar obrigatório. Após término continuou a sua especialidade no Hospital Geral

de Santo António onde terminou em 1995.

Assistente hospitalar do quadro do Hospital Distrital de Mirandela (1995 -1998).

Assistente hospitalar do quadro do Hospital S. Sebastião, Santa Maria da Feira (1998 -2002),

Assistente graduado sénior desde 2007.

Diretor de serviço ORL desde a abertura do Hospital (1998 até à atualidade).

Membro da comissão de avaliação médica do SIADAP 3 Carreiras médicas no CHEDV (20L4 -

2018J.

Membro da Comissão de Informatização Clínica do CHEDV (20t4 -2018).

MBA Executivo da Escola de Gestão do porto - EGp - Univ. porto (2007 -2008).

Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde IPADIS) da AESE em colabora ção c/ a Clínica

universitária de NAVARRA - 2005.

Perito convidado do IGIF - Instituto de Gestão e Informática Financeira - para atualização da

tabela dos MCDT da Especialidade (2001 -2013).

Colaborou como consultor clínico com o IGIF (lnstituto de Gestão e Informática Financeira) -
Porto - no desenvolvimento da vertente clínica e estatística clínica e SAM (sistema de Apoio ao

MédicoJ - 1999.

Coordenador clínico do Projeto PQUIP - Portuguese Quality Indicator Project (2000).

Membro da Comissão de Qualidade do HSS (1999 -200I).

Codificador de codificação desde a abertura do Hospital [1999 -2001).

Vogal da direção da SPORL (Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia) na direção cessante

(2016 -2019).
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Sara Cristina da Silva Pereira, nascida em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, em22 de

junho de 1968.

Habilitações académicas/formação:

Licenciada em Enfermagem, especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia pela

Escola Superior de Enfermagem Santa Maria.

MBA em Gestão de Organização em Serviços de Saúde - Universidade Fernando Pessoa, Porto.

Formação Avançada em Gestão de Equipas - AESE Business School, Porto.

Programa de Alta Direção de Instituições de saúde - AESE Business School, Porto.

Pós-graduação em Administração e Gestão dos Serviços de Saúde pela Escola Superior de

Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis,

Prova pública para obtenção de título de especialista na área científica de Enfermagem pelo

Instituto Superior Politécnico de Beja.

Frequentou o Curso de Doutoramento em Enfermagem da Universidade Católica do Porto.

Experiência profissional:

Vogal executiva com Funções de enfermeira diretora do Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, E. P. 8., desde 20 fevereiro de 2015 à presente data.

Exercício de enfermeira especialista no Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar de Entre

Douro e Vouga até2015.

Professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira

de Azeméis (ESEnfCVPOA) onde coordenou os cursos de pós-graduação em Administração e Gestão

dos Serviços de Saúde, e de pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e

Obstetrícia, foi vice-presidente do conselho pedagógico, membro efetivo do conselho técnico

científico e provedor do estudante.

Integrou vários júris de concursos de ingresso para a carreira de enfermagem.

Membro de comissões científicas e organizadoras e vários eventos científicos e formativos;

Coautora de publicações em revistas nacionais, e apresentou diversas comunicações orais e

pósteres em eventos científicos da área da saúde.

Rita Manuela Lopes Moutinho, nascida a 2 de agosto de 1964, Porto.

Habilitações literárias e formação: licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do

Porto, acesso ao grau de mestre em Gestão Empresarial pela Porto Business School, Master in

Business Administration Executive em Gestão Empresarial pela Porto Business School, Programa da

Alta Direção de Instituições de Saúde IPADIS) pela AESE Business School, curso de Certified Internal

Auditor (parte I e II) pelo Institute of Internal Auditors, frequência de diversas ações de formação

nas áreas de gestão pública, saúde e gestão hospitalar, entre as quais: seminários promovidos pela

Inspeção -Geral das Atividades em Saúde (2017 a2019), controlo e responsabilidades inerentes à

gestão pública pelo Tribunal de Contas, curso de Auditoria Clínica pela Academia SUCH, curso de

Liderança e Comunicação na Saúde pelo IPAS.
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Atividade profissional: vogal executiva do conselho de administração do Centro Hospitalar entre

o Douro e Vouga, E. P. E., desde fevereiro de 2015, tendo à sua responsabilidade direta a coordenação,

na área de gestão, dos serviços financeiros, logística e imobilizado, codificação clínica, informação

para a gestão e compras, na área de suporte à prestação de cuidados, do serviço de farmácia e, nas

áreas de prestação de cuidados, o centro de responsabilidade médico [inclui as especialidades

médicas) e centro de responsabilidade de meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Exerceu funções no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E., de 2008 até fevereiro de 20L5,

como diretora do serviço de auditoria interna, sendo responsável pela criação do serviço e pela

implementação do sistema de gestão de risco (modelo de COSO), tendo participado na comissão de

combate ao desperdício, na equipa de trabalho de elaboração do plano de viabilidade económico -

financeira do novo hospital de Amarante e na equipa do projeto piloto do modelo de avaliação de

desempenho dos conselhos de administração dos hospitais EPE; de 2004 até 2008, como diretora do

serviço de planeamento e apoio à gestão, tendo participado no processo de acreditação pela Joint

Commission International, na implementação do SIGLIC, na UHGIC e na elaboração do business plan

para a criação do centro hospitalar. Exerceu funções na Deloitte, onde realizou trabalhos na área

económico-financeira em empresas de diversos setores de atividade, incluindo o da saúde, de 1991

a2004, no departamento de consultoria de gestão, assumindo o cargo de senior manager desde 2000

e, de 19BB a L991., no departamento de auditoria externa.

Outras atividades: efetuou apresentações como convidada de diversas instituições, entre as

quais: <Utilização da Codificação Clínica na Gestão em Saúde: exemplo de um hospital - CHEDV>, no

workshop promovido pela ACSS e ENSP, e no encontro nacional do programa HOPE, em 2019; <O

Assistente Técnico e a Criação de Valor para o Hospital>, nas II Jornadas dos Assistentes Técnicos do

CHEDV, em201'9; <Governação: Caso do Setor Hospitalar>, no ISCAC da Coimbra Business School, em

2016; <lmplementação da Gestão de Risco no CHTS>, no II Fórum Auditores Internos da Saúde, IPAI,

em201'2; <O Papel dos Custos da Qualidade na Gestão da Qualidade>, no seminário promovido pela

APQ e Ordem dos Farmacêuticos.

Helga Miranda de Magalhães Lima

Nascida em Vila Nova de Gaia, em 22 de outubro de 1974.

Dados académicos:

Licenciatura no curso de Gestão (1994 -1999); pós-graduação em Economia Financeira (1999 -

2000); pós-graduação em Auditoria e Controlo de Gestão (2003 -20041, Curso de Formação Avançada

em Governação e Políticas Públicas em Saúde t2016) e Programa da Alta Direção de Instituições de

Saúde (PADIS) pelaAESE Business School (2020).

Experiência profissional:

Vogal do conselho diretivo da Unidade Autónoma de Gestão da Psiquiatria e Saúde Mental do

CHUSJ:

Desenvolvimento e implementação de novos modelos de reporte de informação que permitem

a melhoria do controlo da atividade e custos, e da subsequente, tomada de decisão quer do Conselho
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de Administração, quer dos Serviços, procurando sempre um maior benefício para os utentes através

dos consensos entre os diferentes stakeholders (2018 - fevereiro 2020).

Diretora do Serviço de Informação e Planeamento do CHVNG/E: Diretora do Serviço de

Informação e Planeamento, um serviço de apoio à decisão e concretização da estratégia do Conselho

de Administração. Este Serviço era a principal fonte <oficial> da fundamental informação do

desempenho hospitalar e monitorização de toda a informação estatística e de gestão, no qual se

baseia o sistema de controlo interno, paralelamente a esta responsabilidade propunha e discutia com

as chefias intermédias e o CA medidas para o cumprimento dos objetivos do CHVNG/E. Cooperação

na elaboração do Plano Estratégico/Plano de Desempenho e responsável pelo processo de

negociação e acompanhamento da contratualizaçáo interna e externa em articulação com as

estruturas intermédias, CA, ARSN e ACSS, de acordo com as normas e orientações em vigor (201,2 -

2018).

Gestora hospitalar na Unidade Autónoma de Gestão de Cirurgia IUAGC) no CHUSJ funções

passaram pelo acompanhamento e monitorização da atividade e controlo de custos [Quadros de

Bordo); realização, em conjunto com as direções dos serviços clínicos, da contratualização interna;

processo negocial com o conselho de administração; colaboração no custeio por atividades da UAGC;

análise de investimentos; realização de trabalhos específicos, nomeadamente, análises custo -

benefício e de rentabilidade (2008 -20L2).

Filiações:

Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)

Membro efetivo da Ordem dos Economistas.

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 geril conflitos de

interesse (vide artigo 52.o do R|SPE).

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

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

Governo Societário 2020. fdocumentos incluídos no anexo 5).

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

significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do
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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 enhe os vários órgãos sociais, comissões eþu 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.q 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 modificação;

r 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;

¡ Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;

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

trabalho;

o 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;

¡ 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. 8.,

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;
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. 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;

o 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 arealizaçáo 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 L.a 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 a] 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 Entre o Douro e Vouga, EPE
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Nos termos do disposto nos artigos 44.s a 50.q do Código do Procedimento Administrativo e do

preceituado nos artigos 7.e, fr.e 3 dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei n.q 18/2017 de

L0 de fevereiro, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E. P. 8.,

na sua reunião de 20 de fevereiro de2020, deliberou delegar em cada um dos seus membros, com a

faculdade de subdelegação, as seguintes competências, de acordo com a Deliberação ne 500/2020

publicada no DR ne 78/2020, Série II de 2L de abril de 2020:

1. 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;

b) 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;

eJ 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;

fl 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, em conjunto com a assinatura de outro Vogal, movimentar as contas

bancárias, através da emissão de cheques ou de outros meios bancários;

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

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

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

Estatutos;

k) Estabelecer, através do Diretor Clínico e ou da Enfermeira Diretora, conforme as situações, a

ligação com as comissões técnicas do Hospital;

ll Supervisionar e coordenar a gestão dos Serviços abaixo referidos, praticando para tal os atos

considerados necessários desde que não constituam competências exclusivas do Conselho de

Administração:

¡ Auditor Interno;

¡ Gabinete furídico;

o Serviço de Gestão de Recursos Humanos;
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. Serviço de Compras;

¡ Serviço de Instalações e Equipamentos;

o Gabinete de Relações Públicas;

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

orçamental e devidamente cabimentadas até ao limite de 5.000 Euros;

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

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

b) Justificar 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.s 641.'J./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;

eJ 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;

gJ 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;

hJ 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.

2. Competências do Diretor Clínico, Dr. Carlos Carvalho:

2.1 Ao Diretor Clínico compete a direção de produção clínica do CHEDV, que compreende a

coordenação 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;
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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;

e) Propor ao Conselho de Administraçã,o 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;

g) Decidir sobre conflitos de naturezatécnica 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 útil, 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;

j) 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;

lJ Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

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

as chefias respetivas;

m) Promover e acompanhar o processo de avaliação do pessoal Técnico de Diagnóstico e

Terapêutica;

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

de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e com a formação desses profissionais;

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

pJ 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;

qJ 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.q L do artigo 40.q do Regulamento do Internato Médico nos termos da

Portaria n.e 79 /2078 de 16 de março;

rJ 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;
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s.) Autorizar a concessão de estágios, sem encargos para o CHEDV, após parecer prévio favorável dos

diretores dos serviços respetivos;

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

às áreas que coordena;

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

v) 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;

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

cometer -lhes as necessárias definições funcionais;

x) Coordenar e realizar a gestão dos serviços abaixo referidos, praticando para tal os atos

considerados necessários, desde que não constituam competências exclusivas de outros membros e

ou do Conselho de Administração:

¡ Serviço de Informática;

o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;

o Serviço Social;

¡ Centro de Estudos Clínicos.

3. 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:

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

departamentos a integrar no plano de ação global do CHEDV;

bJ Colaborar com o Diretor Clínico 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;

d) 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 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 e assistentes

operacionais;

g) Propor a criação de um sistema efetivo de classificação de utentes que permita determinar

necessidades em cuidados de enfermagem e zelar pela sua manutenção;

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

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

de enfermagem 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 realizaçã,o de estágios de enfermagem 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 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) fustificar 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;

pJ 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) Movimentar, em conjunto com outro elemento do CA com poderes para tal, as contas bancárias,

através de emissão de cheques ou de outros meios bancários.

r) Coordenar e realizar a gestão dos serviços abaixo referidos, 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;

o Serviço de Higiene e Limpeza;

r Serviço de Esterilização;

o Serviço de Tratamento de Roupa;

o Serviço de Transportes;

o Serviços de Apoio e Vigilância;

o Centro de Formação;

o Acompanhamento geral do Hospital de Oliveira de Azeméis.

4. Competências do Vogal Executivo, Dra. Rita Moutinho:

4.L De 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

departamentos e serviços abaixo referidos, praticando para tal os atos considerados necessários,
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desde que não constituam competências exclusivas de outros membros e ou do Conselho de

Administração:

¡ ServiçosFinanceiros;

¡ Gabinete de Informação para a Gestão;

r Serviço de Logística e Imobilizado;

. ServiçosFarmacêuticos;

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

¡ Gestão do Centro de Responsabilidade de MCDT.

4.2 Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:

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

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

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

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

CHEDV;

cJ 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 641I/2015, de 09/06, em território nacional e internacional, desde que não

envolvam encargos para a Instituição;

Ð 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;

i) 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;

jl 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;

kJ Autorizar o pagamento da despesa do CHEDV e movimentar, em conjunto com outro elemento do

CA com poderes para tal, as contas bancárias, através da emissão de cheques ou de outros meios

bancários;
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U Elaborar propostas ret'erentes à gestão do pessoal assistente técnico, designadamente participar

no processo de admissão e de mobilidade desses profìssionais, ouvidas as chefias respetivas, nos

seguintes serviços:

o ServiçosFinanceiros;

o Gabinete de Informação para a Gestão;

o Serviço de Logística e Imobilizado.

5. Competências do Vogal Executivo, Dra. Helga:

5.1 De 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

departamentos e serviços abaixo referidos, praticando para tal os atos considerados necessários,

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

Administração:

o Arquivo Clínico;

o Serviço de Gestão de Doentes;

o Gabinete de Qualidade;

o Gestão do Centro de Responsabilidade Médico;

o Gestão do Centro de Responsabilidade Cirúrgico;

¡ Acompanhamento geral do Hospital de São João da Madeira.

5.2 Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:

a) 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 membros do Conselho de Administração na compatibilização dos

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

CHEDV;

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

d) Justificar 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.s 6411/2015, de 09/06, em território nacional e internacional, desde que não

envolvam encargos para a Instituição;

0 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;
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trm) Participar na gestão do pessoal af'eto às áreas que coordena, autorizando, entre outros, a

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

n) 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;

o) 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.

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

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

designadamente:

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

realizadas;

Em2020, foram realizadas 66 reuniões do Conselho de Administração, sendo que 13 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

Nome No de P resenças Grau de Assidu¡dade

L

José M (¡Uel Dias Paivâ e Costa

Carlos M anuel Fere¡ra Cilalho

Sârâ Cristim da S¡lva Pereira

Rila Manuela Lop€s do M out¡nlþ

Helgâ M ¡rdda é M ag6tr¡ão3 L¡na

Docència

Act¡v¡dade médica, de natureza ass¡stenc¡al

Docência

Docênc¡a

Docência

u
æ

6l

63

62

97%

97%

cx
95./.

v4

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

ouhas atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do

exercício.

Quadro 6. Acumulação de Funções

M embro do CA
Acumulação de Funções

F unçâoE nt¡dade R egime

José M iguel D¡as Paiva e Costa

Carlos M anuel Ferreira Carualho

Sara Cristina da Silva Pere¡ra

R¡ta M anuela Lopes de M outinho

Helga M iranda de M agalhães L¡ma

Fonte: RHV
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No ano de 2020, os elementos do Conselho de Administração não exerceram outras

atividades/funções em outras empresas. O Despacho n.e 2534/2020 de designação dos elementos do

CA, autoriza o exercício de atividade de docência em estabelecimento de ensino superior público ou

de interesse público. O despacho na 1t679/2020,de 25 de novembro, autoriza o Diretor Clínico a

exercer atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada no CHEDV.

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

administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de

desempenho dos mesmos;

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

dos gestores executivos, cuja metodologia se baseia nos objetivos constantes do Contrato Programa,

que fixa as orientações específicas e os objetivos quantificados a atingir no exercício económico de

2020. O Conselho Fiscal emitirá relatório de avaliação do desempenho do Conselho de

Administração.

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 iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua

competência.

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

ler 1,8/2077, Comissão de Ética, Comissão de 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.
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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 L do artigo 15.4 dos Estatutos aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-

Lei n.a 1,8/20L7, de L0 de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e

patrimonial das entidades públicas empresariais, abrangidas pelo regime constante da Lei n.a

148/2015, de 9 de setembro, que aprova o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (RJSA), 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 órgão, 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 RfSA, através do Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e

da Secretária de Estado da Saúde, de27 de março de 2018, foi designado o respetivo Conselho 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 estafutário mínimo e máximo

de membros, duração estafut¡íria 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 - Composição I

M andato Cargo Nome
D es¡gnação

Forma Data

(*

//

4L
L

2O.B a2020

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.

P residente

Vogal

Vogal

Vogal Suplente

Joaquim Manuel Faria Barreiros

M árcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Ricardo Jo rge P into Reis

A na A lexandra Filipe Freitas

Despacho

Despacho

Despacho

Despacho

27-03-20ß

27-03-20ß

27-03-20ß

27-03-20ß
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A 16 de novembro de2020, fbi comunicado ao Conselho de Administração do CHEDV a cessação

de funções do Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Barreiros. De forma a assegurar o adequado

funcionamento do Conselho Fiscal, e em observância das regras legais aplicáveis, reunido o Conselho

Fiscal foi deliberado , de acordo com a ata nq L do Conselho Fiscal, que a Dra. Márcia Sousa Ribeiro,

vogal indicada em primeiro lugar no Despacho Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do

Tesouro e da Saúde, de27 de março de 20L8, que procedeu à nomeação do Conselho Fiscal do Centro

Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE para o triénio de 201,8-2020, passe a assumir a função de

Presidente, a Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas, inicialmente designada como vogal suplente, nos

termos do mesmo Despacho, passou a exercer a função de forma efetiva, mantendo-se, igualmente,

como vogal efetivo o Dr. Ricardo Reis, pelo que o Conselho Fiscal passou a apresentar a seguinte

composição:

Quadro B. Conselho Fiscal - Composição II

M andato
D esignação

Cargo Nome
Forma D ata

20ß a2020

P res¡dente

Vogal

Vogal

Ata n'1CF

Ata no 1CF

Ata no 1CF

ß-1t2020

ß-1t2020

ß-1t2020

M árcia Ale)(andra Almeida de Sousa Ribeiro

Ricardo Jorge P ¡nto Re¡s

Ana Ale¡øndra F¡l¡pe Freitas

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

ôrgã,o 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 L957

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

c 2002, Programa Avançado em Controlo de Gestão, ISCTE, Lisboa

o 20L1., Certification Boot Camp of Palladium Kaplan-Norton Balanced Scorecard

Palladium/Harvard Business Publishing, Boston

o 2077, Business Model Canvas Masterclass - Strategyser Academy, Berlim

Atividade Profi ssional:

¡ 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 Universidade do Porto,

desde 1993

o Diretor Financeiro da Fundação de Serralves, de 2000 a200'1.
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¡ Diretor de Controlo de Gestão da Sonae lndústria, de 1988 a 7990

¡ Diretor Financeiro de Corticeira Amorim, SA, de 1985 a 1987

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

Noroeste, desde 2019

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

de controlo de gestão e de estratégia, desde 1982

Outras atividades:

o 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 1977

Habilitações Académicas e Profìissionais:

o 20'J.0, Revisora Oficial de Contat inscrita na lista da OROC sob o nq1449

¡ 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 'J,995, Licenciatura, curso de "Economia", na Faculdade de Economia do Porto

Atividade Profìssional:

o Revisora Oficial de Contas, desde 2010

. Contabilista Certificada, em exercício, desde 2003

¡ Auditora financeira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, de 1.995 a201-0

Outras atividades:

o Realização de trabalhos na área de consultoria fiscal e contabilística, a empresas onde atua

como auditora externa

o Participação em auditorias técnico-financeiras a projetos financiados pelos Fundos

Comunitários concedidos pela UE (FEDER e FSE), promovidos por várias entidades.

o Formadora em ações de formação nas áreas de contabilidade, fiscalidade e informática, quer

a pessoas externas, bem como a colaboradores da sociedade.

¡ 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 Jorge Pinto Reis

Data de Nascimento: 13 de agosto de 1975

Habilitações Académicas e Profìssionais:

o 2018, Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, na NOVA Information

Management School

(
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. '¿004, Especializaçäo para Auditores do Sistema Nacional de Controlo, no lnstituto Superior

de Economia e Gestão

o 1.998, Licenciatura, curso de "Auditoria", no Instituto Superior de Contabilidade e

Administração de Lisboa

Atividade Profissional:

¡ Diretor de Projetos, Inspeção-Geral de Finanças, desde março de2017

. Chefe de Equipa, Inspeção-Geral de Finanças, de 2008 a20L7

o Inspetor de Finanças, Inspeção-Geral de Finanças,de2002 a 2008

¡ Auditor financeiro, Sociedades de Revisores 0ficiais de Contas, de1,997 a2002

Outras atividades:

¡ Monitorização, quer em Portugal, quer em outros Estados-Membro da União Europeia, de

diversas ações de formação na área do controlo e auditoria.

o Participação na globalidade dos seminários e workshops realizados, em Portugal, em

parceria com a Comissão Europeia no domínio dos Fundos Comunitários.

¡ 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 1970

Habilitações Académicas e Profissionais:

¡ Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP 2016/2017, no Instituto para as

Políticas Públicas e Sociais do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (IPPS-ISCTEJ;

¡ Curso de formação qualificante em Mercados Financeiros, no Instituto de Formação

Bancária;

¡ Licenciatura em Economia, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

Atividade Profi ssionalr

o Chefe da Divisão de Garantias, Empréstimos e Outros Apoios Financeiros da Direção-Geral

do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde l- de maio de 201,9;

. Chefe da Divisão de Garantias e Empréstimos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças,

Ministério das Finanças, desde 1 de agosto de2074 a 30 de abril de 2019;

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.

Outras atividades:

. Representante suplente, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, no Conselho de

Acompanhamento das Políticas Financeiras das Regiões Autónomas, desde setembro de

2017;
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Presidente do Conselho Fiscal da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do

Castelo, S.A. (APDL), desde 30 de julho de 2020;

Vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal,

S.4., desde 31de março de2020;

Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.4., desde abril

de 2008;

Participação em diversos cursos de formação, designadamente, promovidos pela Nova

Forum - Instituto de Formação de Executivos, pelo Instituto de Formação Bancária e pela

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (tNA).

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para

efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.

Nos termos da alínea f), do n.e 3, do artigo 3q da Lei n.a MB/2015, 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 avaìiação 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 73.s "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 t40 /2015, de 7 de setembro.

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as

Matérias Financeiras.

O Conselho Fiscal do CHEDV exerce a integralidade das funções previstas no artigo l,6q dos

Estatutos aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-Lei n.q LB/2017, de 10 de fevereiro.

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 414.", do

CSC.

Os membros do Conselho Fiscal consideram-se independentes, nos termos do n.a 5 do artigo

41,4.s do Código das Sociedades Comerciais.
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Conforme referido no ponto 1. acima, por despacho do Secretário de Estado do Tesouro e da

Secretária de Estado da Saúde, de27 de março de 20L8, foi designado o Conselho Fiscal do CHEDV,

para o mandato 201.8-2020, integrando os seguintes membros:

Presidente: Dr. foaquim Manuel Faria Barreiros

Vogal: Dra. Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Vogal: Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis

Vogal Suplente: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas.

A 1" 6 de novembro de 2020, foi comunicado ao Conselho de Administração do CHEDV a cessação

de funções do Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Joaquim Barreiros. De forma a assegurar o adequado

funcionamento do Conselho Fiscal, e em observância das regras legais aplicáveis, reunido o Conselho

Fiscal foi deliberado , de acordo com a ata nq 1 do Conselho Fiscal, que a Dra. Márcia Sousa Ribeiro,

vogal indicada em primeiro lugar no Despacho Conjunto dos Senhores Secretários de Estado do

Tesouro e da Saúde, de 27 de março de 20 18, que procedeu à nomeação do Conselho Fiscal do Centro

Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE para o triénio de 201.8-2020, passe a assumir a função de

Presidente, a Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas, inicialmente designada como vogal suplente, nos

termos do mesmo Despacho, passou a exercer a função de forma efetiva, mantendo-se, igualmente,

como vogal efetivo o Dr. Ricardo Reis, pelo que o Conselho Fiscal passou a apresentar a seguinte

composição:

Presidente: Dra. Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Vogal: Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis

Vogal: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas.

T.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 9. Conselho Fiscal - N.e de Reuniões

N.o Reun¡ões Local de realização
lnterven¡s¡tes nas

reuniõ es
Ausênc¡âs dos membros do órgão de F ¡scal¡zação

Composlção I

Cenlro HosFitalarde Ertre o Doúo e Presidenle e Vogais (b
Vouga Consdho F¡scal.

Não se verlicaram ausênc¡as em gualqueruma das 7 rflniðes rdiÁæ.

Compos¡ção ll

A t reun¡åo leve a presença dos três membros do Conselho F¡scal. Nas
rætarfes €uniõæ lo¡ dispalsada a preserìça do fi)vo membro, uma vec¡je

os lmas abordados effi ântsiores æ sfl iníc¡o defwìçós.
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b) Cargos exercidos em simultâneo em oukas 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.

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, se indicam como ativas.

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)

1. 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 junto 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 201,8-2020, como Revisor Oficial de Contas efetivo, a

Sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, S.4., inscrita na OROC sob o n.q 7L e registada na

CMVM sob o n.q 20167406, representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva funqueiro Mendonça

(ROC n.s 1530 e registado na CMVM sob o n.q 20t61140).

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.q 4 do artigo 17.q 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 junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos
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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.

Quadro 10. Cargo, IdentifÌcação e Designação do Revisor Ofìcial de Contas

t.o d! lnrcdçåo
ñ. OROC

Ragl3lo na
cr vx

Oerttnaçåo

Da¡a

f,-'de åno! dc {.'dc eîo3 &
lurçõca tuæóct

èr.rc¡d.! no ânrclde. râ
t uÞo ¡ocledadê

ldentlfc¡çåo SROCTROC

Iandalo Catgo

ntmâ Êfsùvo
SROC n'7r 7t æ€É6

Fo.ma (t Data do
Contr¿lo

25ææA 25-O-æ€

Nol¡. krcr {é.dèrr¡l.d¡ o cËrio (SR({ c Rr{ tÈ rup!¡rc ¡5R(E . R(,C I

(Dhd;rr^(; DG lxrFcto (Dt

Quadro Ll-. Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços do Revisor Oficial de Contas

Nome
Remuneração Anual 2020 (q

B ruta

Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A 30.ô2700

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 fDecreto-Lei n.q tB/2017 de ].0 de fevereiro), 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 L0 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 Administração do CHEDV.

O Conselho Consultivo possui regulamento interno, elaborado em 2015.
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O presidente do Conselho Consultivo toi nomeado em 6 de novembro de 2014, através do

Despacho na 1347 I / 2014.

A última reunião do Conselho Consultivo foi realizada em "J.7 de janeiro de 2019, onde se

aprovou, por unanimidade, os pareceres sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2017 e

sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 201B.

0 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.

G. 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 iunto da entidade e/ou 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 kabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor

externo para a entidade eþu 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 2020, não foi designado auditor externo.
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VI. Organização Interna

A. Estatutos e Comunicações

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

0s Estatutos do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE encontram-se aprovados pelo

Anexo II ao Decreto-Lei n.q IB/2017, de L0 de fevereiro.

O artigo 36.e do Decreto-Lei n.e '),33 
/201.3, de 3 de outubro, atualizado pela Lei n.a 42 /20L6, de

28/1,2, 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 ocorridas na

empresa.

De acordo com o disposto no artigo 20.q 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 lrregularidades 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.

O 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 202I 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

L. 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.

o Gabinete de Apoio Jurídico.

¡ Gabinete da Qualidade e Segurança.

¡ Regulamento Interno.

o Código de Ética.

¡ Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

o Manuais de Procedimentos.

o 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.

e Formação contínua.

¡ Reuniões periódicas de quadros dirigentes - avaliação e discussão de resultados.
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De acordo com os Estatutos e confbrme previsto no seu regulamento interno, o CHEIIV 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 identificação, avaliação e acompanhamento da gestão dos riscos acima descrito é

realizado pelo órgão de gestão e chefias intermédias, monitorizado através de auditorias sobre

algumas destas temáticas, sempre com vista a analisar os processos e a apresentar oportunidades de

melhoria/mitigação dos riscos encontrados.

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

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

antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Em conformidade e nos termos estabelecidos nos Estatutos, o CHEDV dispõe de um Serviço de

Auditoria Interna, 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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A polftica de risco do CHEDV encontra-se vertida no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações 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: ', ''utw.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

hierárquic a 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

Ø
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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 jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade.

rlscos.
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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

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

redimensionar os serviços para combater a pandemia Covid-19, assegurar o tratamento dos doentes

com outras patologias que se encontrem em situação de risco de vida ou de grave prejuízo atendendo

à sua prioridade clínica, bem como recuperar a atividade programada não urgente e não prioritária

temporariamente suspensa por força da pandemia.

Riscos Financeiros

Relativamente a riscos financeiros, realçamos os seguintes riscos:

Aumento dos gastos associados ao combate da pandemia Covid-L9, nomeadamente:a

o Gastos com Pessoal devido à contratação de profissionais tendo em vista o reforço de

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

pandemia Covid-19, prevista no Decreto-lei ne 10-A/2020, de 13 de março e à

atualização remuneratória de 0,3% a todos os trabalhadores, conforme previsto no

Decreto-lei na L0-B/2020, de 20 de março;

o Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas nomeadamente na

subrubrica de Reagentes destinados ao diagnóstico laboratorial do SARS-CoV-2 e um

aumento na rubrica de Outro Material de Consumo Clínico, com especial ênfase para o

consumo de equipamentos de proteção individual, cujo preço e quantidades consumidas

sofreram aumentos exponenciais devido à pressão provocada pela evolução da

pandemia Covid-19;

o Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos justificado pelo incremento na

subrubrica de "Patologia Clínica" que evoluiu de forma exponencial devido à realização

no exterior de testes laboratoriais para o diagnóstico ao SARS-CoV-2, e por outro lado,

ao aumento da subrubrica "lnternamentos", dado que foi necessário reforçar a

contratação de camas para internamento no exterior, passando a incluir doentes com

patologias neurológicas, devido às elevadas taxas de esforço e de ocupação do

internamento do CHEDV decorrentes do tratamento de doentes com Covid-19.

Elevada dependência do financiamento por Contrato Programa, que foi renegociado em

meados de 2020, de forma a ajustar o financiamento previsto em sede do Acordo

Modificativo do Contrato Programa à estrutura de custos do CHEDV, capacitando-o dos

meios financeiros necessários ao combate eficaz da pandemia Covid-19, passando a incluir

6.585 milhares de euros, a título de Custos de Contexto.

Impacto de situações de subfinanciamento de parte da atividade hospitalar
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normalmente comet'cializados enr siLuação de exclusividade pela empresa que os

desenvolveu.

Redução dos proveitos extra Contrato-Programa, por um lado, resultado do abrandamento

do afluxo ao hospital, na sequência das medidas de confinamento da população, no âmbito

das medidas de contenção exigidas pelo combate à pandemia Covid-19, por outro lado, pelo

encerramento temporário dos espaços comerciais instalados na unidade da Feira com um

impacto no valor das prestações mensais.

Dificuldades na cobrança junto das companhias de seguros.

Dificuldade de cobrança de taxas moderadoras.

Riscos Operacionais

No que diz respeito aos riscos operacionais, destacamos as dificuldades sentidas em resultado

da pandemia Covid-19, nomeadamente a forte pressão provocada sobre os custos, decorrente do

efeito do drástico aumento das quantidades consumidas dos produtos necessários a esse combate,

cujo procura levou a um aumento exponencial dos preços de mercado, já que este não tinha

capacidade de oferta para satisfazer as novas necessidades.

Além do referido, na sequência da pandemia surgiram novos riscos com impacto muito

relevante, de salientar o risco associado à segurança dos dados, à segurança cibernética [segurança

da informação, dos dados, a questão da privacidade), bem como às exigências em matéria da criação

de controlos adequados no tratamento e armazenamento de dados particularmente sensÍveis. A

gestão destes riscos assumiu importância acrescida na organização do teletrabalho e da realização

de teleconsultas médicas.

Paralelamente, verificou-se um aumento acentuado do risco nas áreas da contratação,

salvaguarda dos ativos, controlo de stocks, bem como, no controlo e gestão dos donativos recebidos.

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.

No de 2020, parafazer face às exigências do combate à pandemia Covid-1,9, foram publicados

diversos documentos legais e normativos, aos quais foi necessário dar cumprimento imediato, num

contexto de grande incerteza e rápidas alterações.

a
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Não obstante os riscos refelidos, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE foi capaz de

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 conflormidade 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.

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.
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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 arealização 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.

Neste âmbito, salienta-se a publicação da Circular Série A da DGO n.q 1398, de 0B/04/2020,

contendo instruções aplicáveis à execução orçamental enquadrável na contingência Covid-L9, onde

foram criadas duas novas medidas (095 - "Contingência COVID 201,9 - prevenção, contenção,

mitigação e tratamento" e 096 - "Contingência COVID 201.9 - garantir normalidade") estabelecendo

o envio mensal desta informação à DGO e à ACSS, relativamente à despesa realizada acumulada até

ao final do mês anterior.

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.

O 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.e 1,33/20L3, 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 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.q IB/2017, de 10

de fevereiro, e nos seus Estatutos, constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.
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A atividade do CHtiDV rege-se pela seguinte legislação:

¡ Decreto-Lei n.e 27 /2009, de 27 de janeiro, que cria o Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, EPE;

¡ Decreto-Lei n.q 18/2017, de 10 de fevereiro, que regula o Regime Jurídico 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 n.e 75-

A/2014, de 30 de setembro e pela Lei n.a 42/20L6,de28 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 de junho de 20L3.

O Regulamento Interno homologado encontra-se disponível para consulta no Portal do SNS e no

site 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

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 atualização, que

contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se

encontra disponível p¿üa consulta, assim como indicação da forma como é efefuada a

sua divulgação iunto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação

sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo iunto dos

seus clientes e fornecedores e demais titulares 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 artigo47." do R|SPE).
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O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE dispõe de um Código de Ética, datando a

última atualização de 2011, divulgado internamente junto dos seus colaboradores através da

Intranet e disponível para consulta externa no Portal do SNS e no site da Internet da instituição,

através do acesso ao seguinte endereço: http://www.checlv.¡nin-saude.pt/wp-

content/ up loads/sites/ 2 6/ 2 0 2 0/ 02 / Codigo etica. 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.q 80/201.8, de L5 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 Corrupção 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

tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da

regulamentação em vigor relativo à prevenção da cormpção e sobre a elaboração do

Relatório Identificativo das Ocorências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do

n." 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, em 201,3.

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;
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. 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:

¡ 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 dalnternetda 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 2027 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.e 13 do

artigo 19.e dos Estatutos, publicados em Anexo II ao Decreto-lei n.q L8/201,7, de 10 de fevereiro, o

Plano é objeto de acompanhamento, monitorização e avaliação, sendo elaborado um relatório

identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências, de factos mencionados na alínea a) do n.q 1 do

artigo 2.q da Lei n.e 54/2008, de 4 de setembro.

O relatório de execução encontra-se publicado no Portal do SNS e no site da lnternet da

instituição, podendo ser consultado através do seguinte endereço:

http : / /www. chedv. mi n - saude. p t/w p -

content/uploads/sites/2 6/2 02 0/02/CHE DV PGRCIC Relatorio Anual 2 0 14.pdf
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L). Deveres especiais de informacão

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

que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de

informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do artigo 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 obietivos 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 da UOGF, de acordo com as orientações emanadas pelo Despacho

do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n3 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 trimeshais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do

ôrgão 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 n.a 14277 /2008, de 14 de maio.

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

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

anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como

foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma

como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento

sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi

salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do

desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo

produtivo (vide n." 1 do artigo 45.o do RISPE).

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 RJSPE, através da publicação de toda a

informação relevante no site d,a Internet institucional, acessível a partir do seguinte endereço:

h ttp : / /www. c he dv. m i n-saude. p t/

Importa salientar que o CHEDV remete toda a informação relevante para publicação no Portal

do SNS e no s¡te da internet do Setor Empresarial do Estado, da DGTF.

E. Sítio da lnternet

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

sobre a empresa (vide artigo 53.o do RISPE):

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 1.71.' do CSC;

http : / /w ww.c hedv. m i n-s a u de. p t

b) Estafutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos eþu comissões;

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/CHEDV Rl Homologado.pdf

c) Tifulares dos órgãos sociais e outros órgãos estafutários e respetivos elementos
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
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d) Documentos 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 sujeita e os termos contuatuais
da prestação de serviço público;

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/1|/CHEDV 202|.pdf

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

últimos três exercícios.

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see chedv/chedv 76 0B 2078 esforco inanceiro pub

lico.pdÍ

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

mícrosites de 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:,//wvvw.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/ínformacao-sobre-as-empresas/entiqt/centro-hospitalar-

de-e n tre - o - do uro- e -vo u o a - e D e
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l. I'restação de Serviço l'úblico ou de lnteresse Geral

O 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.

L. 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." 3 do artigo 48." do RJSPE).

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-definidos.

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público

apresentadas ao tifular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo

respetivo setor de atividade (vide n."s 1,, 2 e 4 do artigo 48.o 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 2020, constam dos Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de

Saúde no SNS. Em julho de 2020,ioi assinado o Acordo Modificativo ao Contrato-Programa 2020,no

qual foi redimensionada a atividade contratada de forma a ajustar a produção ao contexto pandémico

e ao esforço de ajustamento do financiamento previsto de forma a capacitar o CHEDV dos meios

financeiros necessários ao combate eficaz da pandemia Covid-1.9.

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

IACSSJ, em sede de Contrato-Programa para as principais linhas de produção.
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Em2020, dado o contexto extraordinário provocado pelo combate à pandemia Covid-19, t'oram

estabelecidas, por Despacho, de 23 de junho, da Ministra da Saúde, as orientações para a

renegociação do Acordo Modificativo do Contrato Programa para o ano de 2020. Assim, assistiu-se

ao aumento de preços em todas as linhas de atividade, destacando-se o aumento de20,7o/o nas linhas

de internamento, incluindo a hospitalização domiciliária, e de 15%o no ambulatório, sendo de realçar

a atribuição de 6.585 mil euros, a título de custos de contexto. O total do Acordo Modificativo do

Contrato Programa de 2020, após a sua renegociação, foi fixado em 101.964 milhares de euros.

0s incentivos institucionais continuam a manter um peso importante, 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.

Não obstante o referido, continua a apresentar-se um conjunto de situações que retratam um

subfinanciamento crónico de uma parte da atividade hospitalar desenvolvida, a saber:

. o montante estabelecido nos contratos programa para remuneração das sessões de hospital

de dia oncológico, é insuficiente para fazer face aos elevados encargos com os medicamentos para o

tratamento das patologias do foro oncológico, que apresentam preços unitários elevados, sendo

normalmente comercializados em situação de exclusividade pela empresa que os desenvolveu;

o 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 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 para2020" publicada pela ACSS em janeiro de 2020

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/07/ACSS-Termos Referencia-

Con tratua lizacao S N S 2 02 0. 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 contratuais;

A ACSS publicou os "Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS

para2020", em janeiro de2020, 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.
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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.

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, em2020, um valor negativo de 6.922 milhares de euros, apresentando uma

evolução favorável face ao ano de 20L9, devido sobretudo ao esforço de ajustamento do

financiamento previsto em sede do Acordo Modificativo do Contrato Programa à nova estrutura de

custos do CHEDV, capacitando-o dos meios financeiros necessários ao combate eficaz da pandemia

Covid-19. No entanto, e não obstante o rigoroso controlo dos custos empreendido, não foi ainda

suficiente para cobrir a totalidade dos custos gerados, que foram agravados pela forte pressão

provocada pela pandemia, pelo que os resultados ainda se mantêm negativos.

Os resultados obtidos em2020 foram afetados, entre outros, pelos seguintes fatores:

a) Ao nível dos rendimentos, verificou-se um aumento no montante de 18.089 milhares de

euros, a que corresponde uma taxa de crescimento de20,60/o,face a2019, devido sobretudo:

. ao aumento do valor da prestação de serviços faturados ao SNS, no montante de

1.1.679 milhares de euros, resultado do aumento dos preços unitários das linhas de

atividade, fixados após a renegociação do Acordo Modificativo do Contrato

Programa de2020;

. à inclusão de custos de contexto no valor de 6.585 milhares de euros para fazer face

ao aumento dos custos resultante do combate à pandemia Covid-19, fixados após a

renegociação do Acordo Modificativo do Contrato Programa de 2020;

¡ à metodologia instituída pela ACCS para o apuramento dos rendimentos do Grupo

Saúde.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se um aumento no montante de 7.983 milhares de euros, o que

corresponde uma taxa de crescimento de 7,2o/o, devido essencialmente:

um aumento de custos com pessoal no montante de 4.758 milhares de euros, que

se deve sobretudo à contratação de profissionais, tendo em vista o reforço de

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

pandemia Covid-L9, prevista no Decreto-Lei n.q 10-A/2020, de 13 de março, e à

a
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atualização remuneratória de 0,3o/o a todos os trabalhadores, conforme previsto no

Decreto-Lei n.e 1,0-B/2020, de 20 de março;

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

montante de 2.555 milhares de euros, em particular na subrubrica de Reagentes

destinados ao diagnóstico laboratorial do sARS-cov-2 [cerca de 7BT milhares de

euros) e na rubrica de Outro Material de Consumo Clínico (um aumento de 1.845

milhares de euros), com especial ênfase para o consumo de equipamentos de

proteção individual, cujo preço e quantidades consumidas sofreram aumentos

exponenciais devido à pressão provocada pela evolução da pandemia Covid-19;

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

1.460 milhares de euros, sendo de salientar o incremento da rubrica de "Meios

Complementares de Diagnóstico", nomeadamente no que se refere à subrubrica de

"Patologia Clínica" que evoluiu de forma exponencial devido à realização no

exterior de testes laboratoriais para o diagnóstico ao sARS-cov-2, e por outro lado,

o aumento da subrubrica "lnternamentos", dado que foi necessário reforçar a

contratação de camas para internamento no exterior, passando a incluir doentes

com patologias neurológicas, devido às elevadas taxas de esforço e de ocupação do

internamento do CHEDV decorrentes do tratamento de doentes com Covid-19.

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

contratualização da prestação de serviço público; que a mesma foi apresentada ao

titular do acionista e ao membro do Governo e que cumpre com todos os requisitos

legais definidos no no 1 do artigo 48o do RISPE

Após a renegociação, na sequência da pandemia Covid-19, do Acordo Modificativo ao Contrato

- Programa 2020, foi celebrado pela ACSS, pela ARS Norte e pelo CHEDV em L5 de julho de 2020, e

cumpre todos os requisitos legais de definidos no nq 1 do artigo 48q do RJSpE.
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Vll. l{emunerações

A. Competência para a determinação

L. 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.e 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo

Decreto-Lei nP B/2012, de 18 de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.a 2/2012, de

25 de janeiro, sendo determinada por Resolução do Conselho de Ministros e obedecendo ao disposto

no n.e 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.q 1B/20t2, de 21 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.as 97 /2012, de 21. de novembro, 45 /2013, de 19 de julho, e

48/2013, de 29 de julho.

A remuneração do Conselho Fiscal, é fixada nos termos do artigo l.5e dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-lei nq l-B/20'J.7, 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, enhe os membros de órgãos ou comissões societárias

e a empresa, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo

51.o do RISPE).

No âmbito do disposto no artigo 51.s 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 (ver documentos incluídos no ponto 4 dos anexosJ.

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.q do Decreto-lei n.e L4/2014, de 22 de janeiro, e das

declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de funções, nos

termos do n.q B do artigo 22.s do Decreto-Lei n.e 7'1./2007 e do n.q L do artigo 1L.s da Lei n.q 64/93,

de 26 de agosto, remetidas para a Procuradoria-Ceral da República.
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3. Evidenciação ou nÍenção 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 Remuneraçoes

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 Remuneraçoes

L. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalizaçã,o.

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

Público, conjugado com a Resolução do Conselho de Ministros n3 IB/201.2,de2\ de fevereiro e a

Resolução do Conselho de Ministros n.e 36/2012,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 n.e 13/201.5, de 19 de fevereiro, aplicando as remunerações supracitadas aos membros

do Conselho de Administração, com exceção do Diretor Clínico, autorizado, no Despacho n.q 2534, de

24 de fevereiro, a optar pela remuneração do lugar de origem.

A remuneração do Conselho Fiscal, é fixada nos termos do artigo L5q dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto -lei ne 1.8/2017, 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.e 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 objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos

de longo Ítrazo 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

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

individuais.

Não aplicável, por força da legislação em vigor

D. Divulgação das Remunerações

1. 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 iá conste esta informação.
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O montante anual da remuneração auferida em 2020, pelos membros do Conselho de

Administração do CHEDV apresenta-se no seguinte quadro:

Quadro 12. Estatuto do Gestor Público

Estatuto do gesto r P úblico

Remuneração mensal bruta ( €)

M embro do CA
Fixado Class¡ficação D es pesas

R e presentaçãoVe nc ime nto

fr
þ

L

José M ¡guel Dias Paiva e Costa (a)

Carlos l\¡ anuel Ferreira Carvalho

Sara Crist¡na da S¡lva Pereira

Rita l\ri anuela Lo pes de l\4 o ut¡nho

Helga M iranda de l\4 agalhães Lima

M embro do CA

S

OPRLO

ù

S

S

Quadro 13. Remuneração Anual

Remuneração Anual 2020 (S

F ixa (t) Va riáve I

72322,92

57 3A.,21

57.858,36

57.858,36

50.947,49

B 4.304,94

4.04s,64

3.443,95

3.443,95

3.443,95

1.721,97

1377,58

1377,58

137758

1377,58

va lo res e¡n euro s

B

B

B

Fonte: RHV

(a)-Aplicaçào do n"ldo an. l82"do DLn"l.l;2018,dc 15 de uraio

23.272,67

2 96.2 99,34 23.27 2,67 3 56.218,0 5

Fo nte:RHV

(*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória).

Em agosto de 2020 procedeu-se à reversão da redução de 50/o da remuneração fixa mensal

ilíquida dos gestores públicos (Artigo 1.2.a daLei 12-A/20L0, de 30 de junho), com efeitos ao período

de janeiro de 2018 a junho de 2020 (último mês em que a redução foi aplicadaJ, de acordo com o

faseamento previsto na LEO de 2018. Estes valores não estão considerados no quadro supra

apresentado, uma vez que não existe campo para o seu registo.

A componente variável auferida pelo Diretor Clínico é relativa a: ajudas de custo, trabalho

extraordinário e horas de prevenção. O trabalho extraordinário e de prevenção é pago ao abrigo do

Despacho n.a 11679 /2020, de 25 de novembro, com efeitos a 14/02/2020, que o autoriza a exercer

atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada, no CHEDV.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

José M iguel Dias Paiva e Costa

Carlo s M anuel Ferreira Carvalho
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B ruta

80.932,80

88.676,1ô
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Quadro 14. Benefícios Sociais

M.mb¡o do Orgão do
A dm ¡nistraçåo

Valor do Subsidio do Rsfo¡çåo

Encåroo ånual daDlårro eit¡¿r¿"

Son.ffcios Soci.is ( €)

Rog¡me do Protoção Soc¡!l Sogu.o de V¡dâ

E ncarqo
.: Encargo ånuslldêntil¡c¡r enuâl dâ

;;;;;;; då Enridldô

Seguro d. Saúde

Encår9o anuâl
da Ent¡dado

Enca¡go
ldont¡ficar ånuâl då

Éntidâdo

José Mguel Dræ P¿toãe Cosla

Cados M ¿nuel Fere'ra Carualho

Rila Måñueia Lof & M oulrnho

Helge M ¡Êrìde ê M 4Elhã6 Ume

CGA

5.2 13,6 1 87.021,27

M embro do Orgão de F iscalização

Joaquim Manuel Faria Barreiros

M árcia A lexsndra A lmeida de So usa R ibeiro

Ricardo Jorge P¡nto Reis

Ana Alexandra F¡lipe Freitas

1Ø,6
s3,54

1û)7.a

1æ2,33

939,69

æ fgd,
m%.93
ß.ßn
ßæ23
€.565.€

NA

N "A.

NA

4.77

4,77

4,77

4,77

4,77

ss

CGA

NI
NA

NA

NÂ.

NA

N.A

N.A

N.A.

N.A

NA.

NA.

Outro s

ss

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.

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 2020, 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 já conste esta informação.

A referida informação encontra-se discriminada no quadro abaixo:

Quadro 15. Remuneração do órgão de fìscalização

Re m une ração
Anual 2020 (€)

Bruta

9.670,44

7.697,83

8.278,34

1.025,48
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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 ne L8/20L7, de 10 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

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

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

controlonoano de2020.

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 representa99,2o/o, 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.e lB/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

20L7.

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 57o

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

Em 2020, nenhum fornecedor atingiu mais de 5o/o do valor dos fornecimentos e serviços

externos.

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 iá conste esta informação:

L. 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 capítuto II

(Missão, Objetivos e Políticas) do presente relatório.

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social

e ambiental e a salvagua¡dar norrnas de qualidade.

As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2020 visam o

combate à pandemia Covid-19, bem como a prossecução dos objetivos estabelecidos, considerando

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

cuidados hospitalares.

Num ano marcado pelo início de um novo mandato do Conselho de Administração, nomeado em

L4 de fevereiro, com uma equipa que passou a estar completa, depois de ter estado em funções

amputada de um membro desde julho de 2018 e, nos últimos sete meses de 2019, de dois dos seus

cinco membros, todas as estratégias de intervenção tiveram de ser redefinidas devido à Covid-19.

O ano 2020 é um ano muito particular, cujas circunstâncias exigiram uma elevada flexibilidade

organizativa e uma aposta na utilização eficiente dos meios disponÍveis, técnicos e humanos.
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Combater a situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoVZ e assegurar

o tratamento da doença Covid-19, revelou-se como sendo o maior desafio das últimas décadas, para

o CHEDV e para o Sistema Nacional de Saúde.

A situação excecional vivida e a proliferação dos casos de contaminação exigiram a

implementação de medidas extraordinárias e urgentes, para garantir uma capacidade de resposta

eficazao diagnóstico de casos suspeitos e ao tratamento dos doentes afetados com a Covid-L9, bem

como de medidas no âmbito da prevenção e contingência que permitam acautelar e minimizar o

impacto da situação epidemiológica nos nossos profissionais e na situação clínica dos nossos doentes.

O Plano de Contingência do CHEDV, foi de imediato elaborado em articulação com o Plano de

Contingência Regional da ARSN, sofrendo diversas atualizações determinadas pela evolução da

pandemia e pelas normas e orientações da DGS. Durante o ano 2020 e de acordo com o Plano de

Contingência do CHEDV, foram ativados os diversos níveis previstos em função da evolução das fases

de propagação da pandemia.

Para coordenar o vasto e diversificado conjunto de medidas a implementar num curto espaço

de tempo, o CHEDV criou uma task force, constituída por elementos do CA, PPCIRA e SSHST, e apostou

na divulgação das orientações e informações da DGS juntos dos doentes e profissionais,

nomeadamente dos envolvidos na prestação de cuidados de saúde, através de contactos pessoais, do

mail institucional, e da colocação de cartazes em pontos considerados estratégicos.

As medidas implementadas passaram pela criação de espaços próprios para o tratamento destes

doentes, visando garantir o cumprimento integral das orientações da DGS, para a salvaguarda e

proteção de doentes e profissionais, o que exigiu alterações ao nível das infraestruturas, dos circuitos

de doentes e dos procedimentos operacionais dos diversos serviços clínicos, exigindo um aumento

dos recursos humanos e equipamentos necessários, e originando um crescimento exponencial da

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI).

Visando garantir a implementação das normas de contingência para a epidemia SARS-CoV-2 e a

implementação das medidas excecionais e temporárias que visam a prevenção, contenção, mitigação

e tratamento da pandemia Covid-L9, foi assegurado o reforço dos:

¡ stocks de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos, que constam dos

anexos ao Despacho n.e 32t9 /2020, de L1. março;

. equipamento de ventilação invasiva e não invasiva de alto fluxo (Capacete CPAP), monitores

de sinais vitais, bombas infusoras e seringas perfusoras;

. recursos humanos através da contratação de trabalhadores, de acordo com o novo

enquadramento legal criado para o efeito.

Perante a situação de presença de casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 nos

profissionais do CHEDV, que veio a atingir, um total de I9.769 dias de absentismo, devido a

isolamentos profiláticos e doença Covid-19, foi adotado um conjunto de medidas, amplamente
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divulgadas juntos dos nossos profissionais, no sentido de controlar a cadeia epidemiológica e de

infeção nosocomial que pode ser gerada por estas e outras situações.

Para além das medidas hospitalares implementadas pelo CHEDV, foram ainda desenvolvidos

projetos em articulação com a ARSN, os ACES e as Câmaras Municipais da região, instituições da

comunidade, Proteção Civil e Segurança Social, nomeadamente:

CADCOZ - Centro de Acolhimento de Doentes em Convalescência OZANAM - este projeto

permitiu a prestação de cuidados a doentes com Covid-19, cuja condição clínica não exigia

cuidados hospitalares e aos quais o CHEDV prestou monitorização médica diária; o CHEDV

foi reconhecido pela International Hospital Federation flHF) através da iniciativa "Call of

Duty for Covid-19" pelo seu plano de ação de resposta à Covid-19 através deste projeto;

INATEL - este projeto permitiu a criação de uma estrutura de retaguarda que apoiou os

doentes com alta clínica que aguardavam ingresso numa ERPI.

Paralelamente, na medida do necessário, existiram diversos períodos de suspensão temporária

da atividade assistencial não urgente que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implicava risco

de vida para os doentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos

periódicos ou de vigilância, designadamente no âmbito do acompanhamento da gravidez,

exacerbação das doenças crónicas, vacinação ou outros.

Considerando, porém, que não obstante os diversos constrangimentos provocados pela

pandemia, persiste a necessidade de manutenção da atividade assistencial cuja suspensão possa

colocar o doente em risco de vida ou de grave prejuízo atendendo à sua prioridade clínica elevada,

foi necessário implementar um conjunto de medidas que visam garantir o tratamento destes doentes

com níveis de qualidade e segurança clínica adequados, bem como em respeito pelos Tempos

Máximos de Resposta Garantidos.

Atividade Assistencial

Depois de um ano em que foram superados os volumes de produção máximos históricos da

maioria das linhas de atuação, o principal objetivo consistia em manter, no mínimo, esses níveis,

fazendo-o com uma melhoria ao nível da eficiência na gestão dos recursos.

O surgimento da pandemia Covid-19 forçou a uma reorientação dos objetivos, que passam a

estar alinhados com os seguintes propósitos:

¡ A criação de condições para o reforço da capacidade de resposta aos doentes com Covid-19,

nomeadamente no Serviço de Urgência e na UCIP.

o A atividade assistencial não urgente e não prioritária, foi suspensa em cumprimento das

orientações do Ministério da Saúde, em resultado da evolução da pandemia para reforçar a

capacidade do seu combate.
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a Após os estados de emergência, os serviços voltaram a ser reorganizados para assegurar o

reagendamento de toda a atividade assistencial suspensa, por força da pandemia.

A retoma da atividade programada decorre em cumprimento rigoroso das orientações de

segurança emanadas pela DGS, e inclui as seguintes medidas:

o aumentar arealização de atividade assistencial não presencial, nomeadamente para

a renovação de receituário, atendimento por profissional de saúde por meios de

comunicação alternativos, utilização de respostas de TeleSaúde;

o reagendar a atividade assistencial não realizada por força da pandemia, para data

posterior, a definir logo que possível, respeitando os critérios de antiguidade e de

prioridade clínica;

o melhorar a capacidade de resposta da consulta externa, dando atenção às

especialidades com maior tempo máximo de resposta, apostando no recurso a

meios não presenciais, por via telefónica (voz) e por vídeo chamada fteleconsultas),

sempre que clinicamente adequado e alargamento dos horários de atendimento,

incluindo sábados;

o reforçar os mecanismos de aviso aos doentes, através de envio de mensagens por

SMS, com base no agendamento de consultas e exames registados na aplicação de

gestão de doentes SONHO;

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

diminuir a taxa de faltas e a marcação de outros doentes para os mesmos períodos;

o contratualizar internamente a realização de produção adicional de primeiras

consultas, cirurgias e MCDT's necessários à retoma da atividade cirúrgica

programada;

o reduzir a lista de espera para primeiras consultas, resolvendo os pedidos com

tempo superior a 9 meses;

o reduzir a lista de espera para cirurgia, resolvendo os pedidos com tempo superior a

12 meses;

o apostar na atividade cirúrgica programada desenvolvida em regime de ambulatório;

o realizar deslocações ao domicílio do doente, sempre que adequado;

o início da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional de telesaúde

em MFR (TeleMFR), que permitirá a colaboração dos médicos especialistas do

CHEDV com as unidades dos cuidados primários, através da realização de

teleconsultas e de teleconsultoria para os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte;

o referenciar para os ACES da região os episódios triados com cor azul e verde.

A deslocalização temporária do Hospital de Dia Oncológico para um espaço clínico alugado

no exterior, tendo como objetivo garantir o cumprimento das normas e orientações da DGS,

em termos da salvaguarda de segurança dos doentes oncológicos no âmbito da situação

pandémica vivida.

A contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com início do

programa Cancro do Cólon e Reto.
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A promoção contínua e progressiva da Gestão Partilhada de Recursos do SNS IGPR SNS),

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

ao exterior, bem como através da disponibilização de valências para os ACES da região e do

seu alargamento à realização de exames de audiologia para os doentes do Hospital de Ovar.

A continuidade da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

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

em articulação com os Cuidados de Saúde Primários, que devido aos constrangimentos

provocados pela pandemia, apenas foram realizados alguns investimentos nos seguintes

projetos: Programa integrado de apoio domiciliário de saúde mental na especialidade de

Psiquiatria e Projeto de Implementação de Telemedicina na especialidade de Cardiologia.

Qualidade e Segurança do Utente

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

ao qual temos dedicado 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:

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.

Monitorização dos incidentes ocorridos com doentes reportados através da Notific@ 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.

Apresentação de informação relativa à qualidade e certificação nas sessões de acolhimento

a novos colaboradores.

Colaboração com a atualização dos procedimentos relativos às Unidade de Colheita e

Aplicação de Córnea (UCAC) e Unidade de Colheita de Sangue e Tecido do Cordão Umbilical

(ucsrcuJ.

Organização dos procedimentos relativos à Unidade de Aplicação de Tecido Músculo-

Esquelético do Serviço de Ortopedia.

Manutenção do sistema de documentação que integra o Sistema de Gestão da Qualidade.
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Continuidade dos trabalhos de preparação para a Certificação pela ISO 900L:2015 em202'J.,

com os Serviços Farmacêuticos, Otorrino, Obstetrícia, Medicina Interna, Serviço de Medicina

Intensiva Polivalente, Anestesiologia, Unidade de Colheita e Aplicação de Córnea,

Imunohemoterapia, Pediatria e Neonatologia e Ortopedia.

Realização de auditorias internas no âmbito ISO 900L:20L5.

Implementação do programa de prevenção e registo de quedas, e de úlceras de pressão.

Implementação do programa "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 RJSPE);

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

controlo ambiental aos pontos críticos e de auditorias às práticas; no planeamento da formação e
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informaçào dos trabalhadores, com fbco na sensibilização para os problemas ambientais e na base

comportamental que os desencadeia.

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.

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 valorizaçã,o 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;

o 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

combustíveis) 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 alcançar uma efetiva igualdade de

tratamento e de oporfunidades 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 RJSPE)

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 L da Resolução do Conselho de Ministros n.o

l9/20T2, de 23 de fevereiro;

Em relação à promoção da igualdade prevista no artigo 50,e do RISPE, 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 77o/o 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.o 1do 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:

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

intervenção social e de saúde, com vista à realizaçã,o de ações de formação para o

desenvolvimento de competências dos nossos profissionais, cofinanciado pelo Fundo Social

Europeu [FSE) no âmbito do Programa Operacionaì Inclusão Social e Emprego (POISE) do

Portugal 2020. Apesar de, face ao contexto pandémico, se ter assistido a uma diminuição da

atividade formativa, quer no número de ações, quer no número de participações de

formandos.

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." do RISPE). Referência ao

plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento

da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes

dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

No que respeita a estas áreas, é de salientar:

a criação de um laboratório de Biologia Molecular para execução de testes de pesquisa de

SARS-CoV-2, que permitiu a internalização da realização de cerca de 50% do total de testes

realizados;

a conversão do espaço do refeitório do HSS numa Unidade de Cuidados Intensivos com uma

capacidade máxima para1,2 camas para o tratamento de doentes com Covid-19;

a readaptação do espaço do Serviço de Urgência através da criação de circuitos autónomos

para os doentes suspeitos de Covid-19;

o início da atividade do projeto piloto de criação de uma rede nacional de telesaúde em MFR

(TeleMFR), que permite a colaboração entre os médicos especialistas do CHEDV e os

médicos das unidades dos cuidados primários, através da realização de teleconsultas para

os ACES Feira/Arouca e Aveiro Norte;

a contÍnua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com inÍcio do

programa Cancro do Cólon e Reto;

a promoção contínua e progressiva da Gestão Partilhada de Recursos do SNS (GPR SNSJ,

privilegiando o recurso a Unidades Hospitalares do SNS, em caso de necessidade de recurso
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ao exterior, bem como através da disponibilização de valências para os ACES da região e do

seu alargamento à realização de exames de audiologia para os doentes do Hospital de Ovar;

a continuidade 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, que devido aos constrangimentos

provocados pela pandemia, apenas foram realizados alguns investimentos nos seguintes

projetos: Programa integrado de apoio domiciliário de saúde mental na especialidade de

Psiquiatria e Projeto de Implementação de Telemedicina na especialidade de Cardiologia.
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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.o do R|SPE), 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 (capítulo, subcapífulo, secção e

pâgina);

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa

ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade

para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação.

As contas de20L7,201B e 2019 ainda não foram aprovadas pelo acionista.

As recomendações do acionista incluídas na aprovação das contas relativas aos anos de 2014,

2015 e 2016,foram efetuadas em22/02/201,8 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.a

2 da Resolução do Conselho de Ministros nP 1,8/201,4, de 7 de março;

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 46.a daatual redação do Decreto

- Lei n.q 133/2013, de 3 de outubro;

aplicar o Princípio da Unidade de Tesouraria, nos termos do n.q 1 do artigo 2B.q da atual

redação do Decreto-Lein.a 133/2013, de 3 de outubro, e do n.q 5 do artigo 111.s da Lei ¡1.a

42/2016, de 28 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:
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o CHEDV irá elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações cumprindo o n.q 2 da

Resolução do Conselho de Ministros n.e 78/2014, de 7 de março;

será atuaìizado durante o ano de 2021, o relatório sobre gestão de risco de corrupção e

infrações conexas, em cumprimento dos n.qs L e 2 do artigo 46.a daatual redação do Decreto-

Lei n.q 133/201,3, de 3 de outubro;

o Princípio da Unidade de Tesouraria é integralmente cumprido desde 2018.
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No que se refere à estrutura e prática de governo societário, o relatório relativo a'20L9,

submetido no SIRIEF a19/tl/2020, após emissão do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal que

ocorreu a 76/11,/2020,traduz 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, seiam

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 L5l..a do Decreto-Lei

n.e 20/20L3, 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 Societário os seguintes documentos:

1, Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 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 66-8 do

csc).

2. Ata da reunião do Conselho de Administração de aprovação do Relatório de Governo

Societário 2020.

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n3 2 do artigo 54.s do RISPE.

4. Declarações a que se refere o artigo 51.q do RfSPE.

5. Declarações a que se refere o artigo 52,0 do RJSPE.

Santa Maria da Feira, 25 de junho de2021,,

O Conselho de Administração

Miguel Paiva e Costa

(

K}JAA 1,"A
Rita Manuela Lopes Moutinho

Cristina da Silva Pereira
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Anexos

L. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020

I - Descrição do modelo empresarial

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-Lei n.a 27 /2009, de 27 de laneiro, 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.e 133 /2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.a 75-A/20'J.4, de 30 de setembro e pela

Lei n.q +2/201.6, de 2B de dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas

empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.a 18/2017, 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 FeiraJ; Hospital de São Miguel (Oliveira de AzeméisJ e Hospital de São João da

Madeira;

o 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 RaivaJ, 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 Ofìcial 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

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:
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. Prestaçäo de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno;

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

sustentável;

o Melhoria contínua;

¡ Formação e Investigação;

o Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

II - Políticas implementadas, resultados e ações a desenvolver em 2020

Questões ambientais

çV
+
(

a

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 sensibilização 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

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

combustíveisJ e consequente diminuição de custos mensais.
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Saliente-se que, durante o ano de 2020, prosseguiu-se à implementaçäo das políticas de reduçäo

de consumíveis, nomeadamente, papel IProjeto "hospital sem Papel"), energia, com a continuidade

de execução do projeto "Eficiência energética no Hospital de Santa Maria da Feira", aprovado no

âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos IPOSEURJ do

Portugal 2020,a executar até ao ano de2022; a contínua atualização e substituição de equipamentos

de tecnologia médica, em particular nos serviços cirúrgicos, bloco operatório, imagiologia e exames

especiais de diversas especialidades.

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.

A promoção e participação do CHEDV nessas iniciativas é realizada de forma autónoma ou em

conjunto com outras organizações 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. O 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
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prossegue a política de definição e de execução de um plano de formação, tendo, no exercício de 2020,

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 (POISE) 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.

0 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 BL% 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 disponibilizaçã.o 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

ao surdo 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 120 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.

o 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-Lei n.a 1'B/2017, de 10 de fevereiro, o CHEDV dispõe de um sistema de controlo interno e

de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua

implementação e manutenção e ao auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação.
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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 (PGRCIC); o Serviço de Auditoria Interna; o Gabinete de Apoio Iurídico; os Manuais

de Procedimentos dos Serviços; entre outros.

Dando cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) de 1 de

julho de 2009, o CHEDV dispõe de um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

(PGRCIC), 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 Infrações 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.

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 2027 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 para a atividade

Para efeitos do cumprimento do presente ponto, consideramos os termos e os indicadores

constantes do contrato-programa relativo ao exercício de 2020. O contrato-programa estabelece o

plano de prestação de serviços e de cuidados de saúde e as contrapartidas financeiras que lhe estão

associadas.
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Informação relativa ao nível de cumprimento da produção SNS contratada através do

Contrato-Programa celebrado para2020, nomeadamente, no que respeita ao volume

e valor, por linha de atividade.
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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 definidos.
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O quadro dos Incentivos Institucionais apresentado fbi extraído via SICA. É de salientar que

os valores publicados ainda não foram validados pela ACSS e existe um indicador "Percentagem

de gastos com trabalho extraordinário, suplementos e fornecimentos de serviços externos

(selecionados), no total de gastos com pessoal", cujo grau de execução não se encontra publicado

no SICA.

Objetivos Nac¡onais

Acesso

4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera
para Consulta (LEC) dentro do TMRG
4.2 Percentagem de consultas realizadas dentro
dos tempos máximos de resposta garantidos
(TMRG)
4.3 Percentagem utenles em Lista de lnscr¡tos
para Cirurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro
dos TMRG
4.5 Percentagem de ep¡sódios de urgência
atendidos dentro do tempo de espera previsto no
protocolo de triagem
4.6 Percentagem de doentes referenciados para
a RNCCI, avaliados/conf¡rmados pela EGA em
tempo adequado (até 2 dias úte¡s), no total de
doentes referenciados para a RNCCI

Desempenho Assistencial

8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias,
na mesma grande categor¡a diagnóstico
8.2 Percentagem de cirurgias realizadas em
ambulatório, para procedimentos tendencialmente
ambulatorizáveis
8.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas
nas primeiras ¿18 horas

8.4 Índice de mortal¡dade ajustada

8.5 fndice de demora média ajustada

8.6 Demora média antes da cirurgia

Desempenho Económico - F¡nanceiro

C.1 Gastos operacionais por doente padrão

C.2 Doente padrão por méd¡co ETC

C.3 Doente padrão por enfermeiro ETC

C.4 Percentagem de gastos com trabalho
extraordinário, suplementos e fomec¡mentos de
serv¡ços externos (selecionados), no total de
gastos com pessoal

índice de Desempenho Global Total

Fonte: SICA (valores extraídos a25/05/2021)

Peso Relat¡vo
lndicador (%)

Meta CP
2020

60,0

64,6

82,O

83,0

79,1

57,6

Realizado
2020

Grau de Grau de
Cumprimento Cumprimento

(%) Ajustado (%)

indice de
Desempenho

Global (%)

60

10

10

10

10

10

10

20

3

a

3

4

4

a

77,2

67,1

88,1

77,7

87,6

50,7

128,7

104,0

107,4

93,6

110,7

88,0

110,5

183,2

152,6

1 16,5

109,4

111 .1

n.d.

91,8

88,7

n.d.

120,O

104,0

107,4

93,6

110,7

88,0

62,4

12,0

10,4

10,7

9,4

11,1

8,8

22,9

3,3

3,6

3,6

4,7

4,4

3,3

9,0

n.d.

4,6

4,4

n.d.

94,3

20

3,81

23,2

31,0

1,0000

1,0000

0,63

3,41

42,5

47,3

0,8349

0,9064

0,56

n.d.

70,8

46,4

n.d.

1 10,5

120,O

120,0

116,5

109,4

111 .1

Ã

5

5

valor
melhor do

grupo

77,'l

52,3

24,2

n.d.

91,8

88,7

n.d.5
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2, Ata da reunião do Conselho de Administração de aprovação do RGS 2020
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3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n." 2 do artigo 54.o do
RISPE

Este Capítulo será apresentado após a conclusão dos trabalhos em realização pelo Conselho

Fiscal.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPEE RELAróRro DE covERNo socrerÁruo



4. Declarações a que se refere o artigo 51." do RISPE

íru
4L

,,L

F n¡púsucn
PORTUGUESA gÐr SNs;:ilTliffi 

=
Centro Horp¡tðl¡r
de [ntre o Dou¡o r Vougð, E_p[.

t¡{E

Declaração

tcå lllgucl Dlü Prþr c Coelr, Pncsldente do Conselho de Admtnistr:ação do Contro
HotpiUlar de Enke o tlouro e VougÊ, E.p.E., declara, em cumprimento do üígÐ Slo
do Decreæ'tel 133/2013, de 3 de outubro, ab6ter-ã€ de lnærferlr nas dectsôec
envolvendo og s€us prûprlos lnt€ræã€3.

Santa Maria da Fclra, 2O de Ëverelro dc 2020

ê Co6ts

Cn¡æ ll.4lir*¡ & Cú! o lrdF G VruD., t,p I
¡¡. D' (ánJi4. Anho. tt:U ¿tr i.¡r¡ !.,¡¡ d¡ rrn., ¡rtitlÆ&

fEL . ,ç I ¡56 tto tût fA¡ . Jll ¡tó ]tlñS7 E¡lât! ld¡tÊ¡hrdv {rn !.údG É r*.-¡cdrfi¡ô,s!&fa

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE RsLeróruo DE covERNo soctrrÁruo

ltl



F Cefttro ttorp¡talår
de Entre o Douro a Vouga. E PE.

tfln

Dedarafro

Rlte llrnr¡rt¡ lopc¡ llo¡¡ünhc, Vogol Execnüvo do @reelho dê Admtnlstrefão do
ccntro Hospltelarde Entrc o Douro e vq¡gå, E.p.E,, dedara, em cumprlm€nto do artþo
51o do Decrslo-Leú L33l20Lt, dG 3 & ouþbro, ab#r-¡c dc tntcrfurtr n¡¡ decteûêg

envolvendo oe eraut próprlos lntcress€s.

Santa tlarla da Feira, 20 dc fuveretro de 2020

Rlta Manuda Lopcr ilouünho

Cit D llorllr¡b.aç Erlro OrDa Vtt¡. ¿.PI¡- ft.. Chatdo ã-a allt 2 t I t¡t¡ ¡rr¡ rf, F.þr pORTUCtt
InÎE ' ls¡ ¿5" rtt 

^O 
t ¡ ' $l ltô rt! tô? E^¡L aff¡trl.¡e.tn.rì¡d! 3a E.¡rat-d]Ðac+a

N¡PÚBIICA
PORTUGUESA gÐi sttsilH'ffi 7ü

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA" EPEE RsLAróruo DE covERNo socrsrÁRro
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4L
Ccntro Horprrahr
dr [ntrc o Oouro e Vouga, E Pt

l^UE

tleclaração

Hcl¡r ilhrndr dc llegeflrttl Umr, Vogal Érccuüvo rb Cons¿lho de Admlnbtnso
do cent¡o Hospttalar de Entre o Douro ê vouga, E.p.E., dedaÊ, em ormprimcnto do
¡rtlgo 51o do DecrcþL¿l l33l2oL3, de 3 de outubro, abetar-¡e de lnterfþrtr nrs
declgões envolvcndo os sau6 póprlos lnter€68€s.

Santa t¡tarta da Felra, 20 de ftvcre¡ro de 2020

Heþ Mlranda de trtagathlec Uma

C.rr ìtrlr-r a! tttrrc Do.n . yól¿ et ¿¡Ð frr [tnâao plrtn tgiàt 2t¡ t-o tûri. ¡a¡ fd¿ foÍ?ttctLÍfL' !3r 196ltt?É¡ ¡. ¡51 ¡tr:¡rtrôt¡rr,AaF.aar¡.rtr.nh.r¡d.t ñ.ú.av¡¡'-Ò.t

?
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F NSPÚBTICA
POFTUGUBSA
r¡¡ot

40 i SNSiwg 3 :n:*nn:.\.usr r¡r

Dechraçåo

Grda llanurl Frnrbr dc C¡r¡ll¡, Vognl Ereqrttvo rb Conselho dG AdmlnEtraÉo
do Centso Hocpltalar de Entre o Douro G Vürgtr, Ê,p.8., dedara, em ormprlmento do
rrügo 5lo do lÞcrcb-Lel l3rl2ol3, dc 3 dc outubro, abcter-se de int¿rfertr na¡
dedsõcs envolvendo o5 seur púprloâ lnEleses.

Santa ]¡larla dä Fclru, 20 de ltverelro dc ZO20

Carlos l{rnuel Ferrelra da

Cm¡F f -t'aLlt, at tút . h.n I frll 6r.G
È¡r ù Chdilo trnb. ¡¡2sl¡t bÞ x¡d¡ ô h FOf,tUa

lE¡ . !5 I ¡5ó ¡ ?9 tot¡ t¡¡¡ . rll tló ¡ tt tr ¡:r^ll ..*('trúy d¡,!¡detr nó.ar^*s¡t ln

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA EPE
ReLAróruo DE GovERNo socrsr^ÁRro



F áOlsNs¡:il'llig 
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n¡nisucA
PORTUGT'ESA Centro hospitalar

dc Entre o Douro e Vor,ga, I PE.

{o

L
3luoe

DeclaraSo

3rn ftbüm dr tltur ,üdlr, vognl Exeqdvo ô consdho de Admtntstração rto
c¡ntro Hoepltalar dc Entre o Dours c vor4a, E.p,E., dedôra, em cumprlmc,nto do ardgo
5lo do o€creto-l-et t3'tlzolr, de 3 & outlbro, ab¡ter-æ rþ lnterlbrir nss deds0€s
envolvendo os s€us prúprlo¡ lnterÊsscs,

Santa Èlarla da Felra, 20 de tÞvergro dc ZO20

Sar¡ Crl¡[na da Sllva Perelra

Cr-o llltar¡b. Ò frrÞ o l¡-n . Vrta a.p t
nq Dr C¡trûdo ?rràa 1310.I t t 3¡s t.¡¡t¡ d¡ trñ. t0¡1UûÂLfll . Tt I ¿5ô ¡?9 ttþ ?â¡ i ti r rla ¡?t En7 f ¡L a.r dltrrü ñ.a¡d. pa w¡Hr.rf ;Ear¡l

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA EPE neleróR¡o DE covERNo socrsrÁru0

In



5. Declarações a que se refere o artigo 52.o do RISPE

F r¡n'¡uca
Ponrucu8SA fiolsNsffi 

=
Centro Hosprtålår
dP tntro o Dourû e Vougå, € PË.

ln

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGÁ" EPE

Declaração

Eu, loeé Miguel D¡as Paivð c Costa, Pres¡dente do Conselho de AdministroçÉo do Ccntro
Hospltalar de Entro o Dgurþ e Voug6, E.P,E., dedaro sob compromtsso de honra, em

cr¡mprlmeñto do ôrt¡go 52.o do Defflto-[al .r.o 133/2OL3, de 03 ¡le or¡tubro, que r€o dëtênho
quölsqucr pârt¡c¡paçõ€s patrimonlüs na efipficsr, bem como intGrËss€s patrimonlals que

detenham dlretô ou indiretanr€nte nr empres¡r ou em qualquer outra, assim corrro guä¡squer

releções @m os ser,rs fomecedores, cll€nteg, lnstltulç6es lTnânce¡ras ou quaisquer outrlÐg

partelrcs de negócto, Suscedv6is do g€rur @nfllto6 de rnter€gse, com ¡ função gue dessmpsnho.

Såntâ l.{ôria d¿ Íeira,29 de outubro de 2020.

iligu€l P¡lvr ê CGtr

CËh |lr+at-ú.r ¡¡ l¡ùr . Do.F a y..ar, et.¿
Rúfk Cbdrdô h¡ho. tç¿O ¿tI S¡È r4ûd¿Rrr mTtr !

tE' lS¡ ¡5ô ¡/r¡m0fA¡'Jll:3ôJ¡lAútf¡l¡r[ßõl!h.hÊal!tùn ¡¿rd!t Er.clùavr.-E¿.tl

RELATÓruO DE GOVERNO SOCIETÁRIO



F åO I sNs *iTf;IH J :**:îËlilî. vouq" r ps
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rA

ç/
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é

nrpúsrrca
PORTUGUESA
grt oc

Declaração

Eu, Rit ilanuela topes i{ouünho, Vogal Exeqrüw do Conselho de Administração do Cefltrû

Þlosg¡talðr de Entre o Dot¡ro e Vougô, E.p.E., dedarp sob ornpromasso d€ honra, ern

o¡mprimefiùo do artþo 52.o óo D€cruto-Lrl n.o 133/2013r de 03 de outubro, que não detenho
quaisquer pðrt¡dp.Cõcs patrlmonlab oa emprcsr, bem como lntcrlsú€s p*rimoniais que

det3fiham dlrst! os lndlætamcntÊ nr emprcsa og cm quaþuÊr q.tr, ælm onro qr,ntsquer

rel¡Ccs æm 6 sG{¡3 fofftcccdoreg, dþntes, lnsütuldÊs flmncrlræ ou qudrqucr outr6
ptrEelroÉ de negódo, suscedvels de gerår conflltos de lnteresse, com ¡ lunção que deÉemp€nho.

Sðnt! l,l€rlâ da Felra, 29 de q¡tubro de 2020.

Rllt l,lânr¡elô Lopes Moüt,nho

Í-h lrt¡lara.l¡..t o ¡ærtb|lf,r¿
¡s 0r. f¡aû htq ls:¡}:t t Ift 

'.d 
d. fut4 ;F'IíAL

tüL . lll ;lló rtl ttt t¡¡ + ¡51 ¡Só l73 ú? tüñitt t útt
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F NEH'BTJCA
FOATUGT'ESA ßl sNsffi 

=

rrb o.. 4&lrdJ s.hô a:io I ¡ ¡ a.ñk F.¡'.

(entro llorprt¿lar
de Entre o Douro c Vouga. E PE

Il

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

fl.rù¡

Dedaração

Eu, l'ldgt itlrand¡ cþ tlagnlhães L¡m¿, Vogal Exocutivo do Cons€ltþ de Adm¡nbtraçåo do Ceñtro

Hoegltelrr de Entre o Douro e Vorga, E.P.E., dGdaru sob cornprornisso de honra, êm

cumprlnìento do rrtlgo 52.ô do DecrÊto-L€i n.o 13f¡r2013, de 03 de ouh¡bro, que nåo detlnho
quaEquêr gürtlciptçõCs pôtrimoflia¡s na GmprÊs¡r, bem cor¡ro lnteresses patrlmoflbls que

detenham dlrêta or¡ lndlrctamente ô¡¡ empr€s¿! ou Gm quãlquer oütra, asEm corno qualsqu€r

relaçõË com os scus lornecedores, cliêrìte6. institulçõ€s ñnanc€¡raÉ ou quaisqucr outros

garcnirosd€ negócio, suscetlvcls de gerar conllibÊ de ¡nt€resse, com a função que desompontrc.

S€ntô f{âria da Feira, 29 de outubro óe 2O2O.

ItclC. dc ilrgålhåes Umt

C¡¡ñ ¡lo¡pttÉr ¿. gta. DùÉ a Yitr, ¿P.e
J. lr¡¡ Nhfl {-{.

l¡l' 1;I]:)6:7t¡J0fÀ¡,lll :gô17:9ô7[ü'||l.gclÈth¡lvilr¡ rniþ9r m<i{dtFtr.{u¿.pa

E RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO
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Ccntro Ho$iitrlår
de Êntre o Douro e Voug¿, € P€

$¡¡ror

Declaração

Eu, carlos t¡lanuel Ferreira de carvatho, vogal Executivo do coraelho de Admadstræâo <lo

ccntrg Hospltalcr de Entre o Douro e vouga, E.p.E., dedõro sob comprombso de lronra, em
qrmprlricnto do ¡rtigo 52,o do Decreto-te¡ ¡.o l33l2ot3, & 03 d€ drùrbro, não deter
qut|'qucf prrtlclpüçúcs gatrimon¡¡ís no C¡ntm HosÍitalar Entr€ o Douro Ê Vouga, E.p.e..

Declaro, ainda, gue detênho umå pårüdprção sodal m æciedade RRsr soLuTtoils coH -
TEcfì¡oLoGLAS DE IilFORI{Aç¡O, S.A. ilo entanto, esta rociedade é depend€nte da sociedade

FIRsr soLUTIol{S CAPIÍAL - sGPs 5,A., qr¡e dctém, também, e sociedade zoftADl/At{cED -

9ERV¡çOS DÊ TE|€COHUUCTçðES MóVEI5, S.A., quc prær. o têrvtço dc vfdeo tnt€rprÊre -
SERVIIN. Pelo que, declaro, tamtÉm, que nilo ant€ivenho ms dectsõ€s que enyolyam r
zollADvAilcED - sERvtços DE TEtEcoitt ¡¡cAçöEs t'tóvEfs, s.A.. d€sþnadãmente
aprwaçåo de despesas, nos termor¡ do ðrügo 5t,o do Decreto-Lei n.o 133,/2O13,

Aém do menci¡nado nåo mantonho gurEqucr releçðcs cor¡ 06 fonrcccdorcs, dtcntcs,
hstltrilçõ€ flnance¡râs os qua¡Íquer or¡þß parcs¡ros dc ncaódo do Centrp Hospltalor Entæ o
Douro G Voogs, E.P,E., sr¡scetíyeis de gerar coîñ¡tÉ de intevesse.

Stnta l"larla då Felra, 29 do or¡tubro (þ 2OZO

Cårlo6 t'ianuel FeúeiîÐ de C-ãi

únùo ¡-tl¡rL d.ldr. l¡.e. Yorir ¿t¡.
Rd Dr c&ródo Pt-4 aslo :l I læ tU¡ ù Firt tutnrt&

lll"' lJr ¿y lt9 im l/¡¡. l3l zs |rf &7 ã¡f, lÊr.f¡vhËdr mt4 q,k p. Ë¿¡.1t.¡aD-ú+t ut

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE RELATóRro DE covERNo socrETÁRro E



F n¡pÍrsucn
POIlrUGt'ESA

Sårå Cnstiñâ d¡ Sitva Pereir¿

C..rþ tao.tf¡¡Î ô l.ur . Doæ . ta3¡' ¡, ¡,
tuD' i¡ñ¡¡¡ôÂ¡h¡ r¡:O ltt ç,Fi.¡¡1.,r!-! -4ró AXrr:¡L

ru' Iil ¡3ò JL 73ú tAI . ti I :5t I : ! th; l¡^lt F.'$¡rÞd' ñn ai*h 9t ffi dhcdrûb Ð¡a.+.

(Êntro Ho!pit.lår
dc Êntrc o Doúro e VougE. E.P.E

ln

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

flol sNsffi 
=tr¡¡roc

Declaração

Eu, S¡ra Crist¡nð dâ Silvð Pereira, Vogal Executryo €lo Centro Ho6pitalar de Entre o [hrro e

VougÐ, Ê,P.E,. declãro sob cDmprorrrtseo de honra, êm cumpdrneÍrto do artlgo 52.o do Decreto-

l¡l n.o 133/2013, de 03 da outubrc, quc nåo dctcfiho guabguer Þðftldp.çõ€s patrir¡pn¡ais na

êrnpn!úå, bem como ínterêssês pafimonials guc deterîham dlrÊta or¡ ind¡retåmente rra emprìes¡r

otl em queþuêr outrâ, ¡gsim corm qualsqucr rdadë com o!¡ ccrJs lbrncccdoæs, clientes,

lnstltulçõ€s ñn€ncGlras os quaisguer outros pôrc€irÉ de negódo, suscadvcls dc gcrär conftitG

de ¡nterçssie, com ¡ funçðo guc dcicrnpênho.

Srntl llarlê dä Felrâ, 29 de oUtubl! de 2O2O,

t(t
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Hosprtal de Sáo Sebastrào (Sede)
Rua Dr. Cândido de Pinho
4520.211 SANTA MABIA DA FEIRA
256 379 /00
hssebastrao@chedv.min-saude.pt

Hosprtai de São João da Maderra
Av da Miserlcórdia_
3700.1 90 SAO JOAO DA MADEIRA
256 83/ 500
hslm@chedv.min-saude.pt

Hosprtal Sáo Miguel
Largo Rizzo Terra
37ù0-275 OLIVEIRA DE AZEMÉIS
256 600 800
hsm@chedv. mrn-saude.pt


