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ABREVIATURAS

Art.q - Artigo
N.q- Número

SIGLAS

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde
ACSS - Administração Central do Sistema de
Saúde,l.P.
ARS Norte - Administração Regional de
Saúde do Norte, I.P.

CEDIC - Certificado Especial de Dívida
Pública
CHEDV - Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga, EPE
CHTMAD - Centro Hospitalar de Trás os
Montes e Alto Douro, EPE
CHTS - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa,
EPE

CHVNG/E - Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia / Espinho, EPE
CMVM - Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários
COSO - Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
CP - Contrato-Programa
CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção
CSC - Código das Sociedades Comerciais
DGO - Direção-Geral do Orçamento
DGS - Direção-Geral da Saúde
DGTF - Direção-Geral do Tesouro e Finanças
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes,
D e p reciatio n and Amo rtization
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 foão da Madeira
HSS - Hospital de São Sebastião
IGAS - Inspeção-Geral das Atividades em
Saúde
IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da
Dívida Pública - IGCP, 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
OPRLO - Opção Pela Remuneração do Lugar
de Origem
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OR0C - Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas
MCDT - Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica
PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas
POISE - Programa Operacional Inclusão Social
e Emprego
PMP - Prazo Médio de Pagamentos a
Fornecedores
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Empresarial
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Continuados Integrados
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SCI - Sistema de Controlo Interno
SICA - Sistema de Informação de
Contratualiz ação e Acompanhamento
SICC - Sistema de Informação Centralizado de
Contabilidade
SIGIC - Sistema Integrado de Inscritos para
Cirurgia
SINAS - Sistema Nacional de Avaliação em
Saúde
SIRIEF - Sistema de Recolha de Informação
Económica e Financeira
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da
Saúde, EPE

SNC-AP - Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações
Públicas
SNS - Serviço Nacional de Saúde
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SS - Segurança Social
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SU - Serviço de Urgência
SUCH - Serviço de Utilização Comum dos
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TDT - Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
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Garantidos
UCC - Unidade de Cuidados Continuados
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I. Sumário Executivo

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

em Santa Maria da Feira, foi criado nos termos do Decreto-Lei n.e 27 /2009, de 27 de faneiro, é uma

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

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

Decreto-Lei n.a 133 /2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.a 75-A/201.4, de 30 de setembro e pela

Lei n.q 42/2016, de 2B de dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas

empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.q 1.8/2017, de 10 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 João da

Madeira;

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

Nacional de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes (Censos

20r7);

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

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

de Paraíso, Pedorido e Raiva), Arouca e São João da Madeira;

além da população proveniente daârea de influência, recebe doentes do concelho 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 2021, visam a

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

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

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

cuidados hospitalares.

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

o tratamento da doença Covid-L9, revelou-se como sendo o maior desafio das últimas décadas, para

o CHEDV e para o Sistema Nacional de Saúde.

Após um ano marcado pelo início de um novo mandato do Conselho de Administração (nomeado

a 14 de fevereiro de2020), bem como pelo forte impacto da pandemia Covid-1,9 que veio alterar

todas as estratégias de intervenção e exigir a sua redefinição, entramos no ano 2021, com um novo

desafio determinado pelas exigências da terceira vaga da pandemia, mais agressiva que as anteriores

e que veio ditar uma grande incerteza sobre a sua evolução.
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As circunstâncias verificadas em 2021 revelaram-se ainda mais exigentes do que em 2020,

nomeadamente em termos da elevada flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com o objetivo de

assegurar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares a todos os doentes, garantindo o tratamento

das diversas patologias, para além da Covid-L9, de acordo com as respetivas prioridades clínicas e

em respeito pelos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.

Trata-se de um ano muito exigente, caracterizado por períodos de fortes medidas de combate à

Covid-19 e por períodos de retoma de atividade assistencial, em garantia da segurança no âmbito das

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

0 CHEDV manteve em funcionamento todas as estruturas específicas criadas para o combate à

pandemia Covid-19 em2020, nomeadamente o reforço de recursos humanos, do equipamento de

ventilação e dos stocks de segurança de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos,

que constam dos anexos ao Despacho nP 321,9/2020, de L1 março, bem como os espaços próprios

para o tratamento de doentes com Covid-L9, 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.

Para além das medidas hospitalares implementadas pelo CHEDV, mantiveram-se em

funcionamento até ao final do 10 trimestre de 2021 os projetos desenvolvidos em 2020, em

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

Proteção Civil e Segurança Social, nomeadamente a EAR Vila Maior e a EAR INATEL, projetos que

permitiram a criação de estruturas de retaguarda para o apoio a doentes com alta clÍnica que

aguardavam ingresso numa ERPI. O projeto CADCOZ - Centro de Acolhimento de Doentes em

Convalescência OZANAM que permitiu a prestação de cuidados a doentes com Covid-1,9, cuja

condição clínica não exigia cuidados hospitalares e aos quais o CHEDV prestou monitorização médica

diária, e que mereceu o reconhecimento do CHEDV pela International Hospital Federation (lHF)

através da iniciativa "Call of Duty for Covid-19" pelo seu plano de ação de resposta à Covid-L9, cessou

a sua atividade em agosto de 2020.

O ano de 2021 foi ainda marcado pela vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do CHEDV,

organizada pelo Serviço de Medicina do Trabalho em articulação com o Serviço Farmacêutico, em

cumprimento das diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGSI, tendo sido adminisradas 1.923

primeiras doses, 1.864 segundas doses e 7.693 doses de reforço, perfazendo um total de 5.480

administrações.
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Atividade Assistencial

8m202L, apesar da incerteza quanto à evolução da pandemia Covid-L9, o CHEDV prosseguiu

com a estratégia, que vem desenvolvendo desde sempre, de compromisso com a garantia da

acessibilidade aos cuidados de saúde da população da sua área de influência, num ambiente de

melhoria contínua da qualidade e do grau de satisfação dos utentes, através da diferenciação da sua

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

instalada, bem como da eficiência na gestão dos recursos.

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

prosseguiu a implementação da sua estratégia, assegurando:

A reorganização dos seus serviços de forma a criar condições flexíveis para o reforço da sua

capacidade de resposta aos doentes com Covid-19, nomeadamente no Serviço de Urgência,

na UCIP e no Serviço de Medicina Interna.

Uma adequada resposta à pandemia Covid-1,9, suspendendo a atividade assistencial não

urgente e não prioritária, em cumprimento das orientações do Ministério da Saúde, sempre

que a evolução da pandemia assim o exija.

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

no exterior, desde março de 2020, 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 retoma da atividade assistencial programada garantindo o acesso e o cumprimento dos

TMRG, em cumprimento rigoroso das orientações de segurança emanadas pela DGS, através

do reagendamento dos atos não realizados por força dos picos da pandemia e de uma forte

aposta na atividade cirúrgica realizada em regime de ambulatório, bem como na prestação

de cuidados de saúde no domicílio dos doentes.

A dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária através do reforço da

equipa e da atribuição de uma nova viatura, o que permitiu a duplicação da capacidade de

internamento, sendo agora possível tratar L0 doentes em simultâneo no seu domicílio,

garantindo o tratamento num ambiente mais humanizado.

O início da atividade da Unidade de Cuidados lntermédios Médicos (UCIMJ e da Unidade de

Cuidados Intermédios Cardíacos (UCIC) que, em resultado de uma parceria entre o Serviço

de Medicina lnterna e o Serviço de Cardiologia, partilham o espaço físico e os recursos

humanos. A UCIM é constituída por ll camas de nível L e trata doentes de Medicina Interna

que exigem maior vigilância, sem que tal represente uma sobrecarga acrescida para a UCIP.

A UCIC é constituída por 4 camas de nível 1 e trata doentes cardiovasculares instáveis,

contribuindo para a redução do número de doentes a serem internados no CHVNG/E ou

outros hospitais de nível superior.

O desenvolvimento da atividade pela nova Ambulância de suporte imediato de vida (SIVJ,

com base na unidade hospitalar d.e OAZ, permite alavancar a capacidade de intervenção do

a
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CHEDV em toda a região da sua área de influência, constituindo um meio de articulação com

a restante rede hospitalar.

A criação do laboratório de Biologia Molecular, com atividade desde junho de 2020, veio

permitir a internalização progressiva da realização dos testes de SARS-CoV-2, passando o

CHEDV a ser totalmente autónomo nesta área a partir de agosto de 2021,.

0 serviço de MFR efetuou uma aposta na dinamização da atividade do HDI através do

aumento das sessões de Medicina Física de Intervenção e Reabilitação Respiratória, bem

como através da criação de sessões de Reabilitação Cardíaca [em colaboração com o serviço

de Cardiologia) e de Reabilitação Covid de longa duração.

Os serviços de Imagiologia e Patologia Clínica passaram a contar com uma escala de médicos

de urgência até às 20 horas, visando a melhoria da qualidade das prescrições dos

exames/análises e a eficácia dos seus resultados, o que gera uma maior eficiência e

produtividade dos serviços.

A recuperação das listas de espera, de consulta externa, cirúrgicas e de exames, levada a cabo

por diversas especialidades, nomeadamente: Gastrenterologia, Reumatologia, Pneumologia,

Urologia e Ortopedia.

A ambulatorização progressiva de diversos procedimentos cirúrgicos, nomeadamente da

implantação e substituição de pacemakers, entre outros.

A progressiva internalização de diversos exames anteriormente realizados em prestador

externo do setor privado, nomeadamente das enteroscopias assistidas por cápsula, testes

SARS- CoV-2, entre outros.

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

especialidade de Psiquiatria, com o objetivo de reforçar a acessibilidade dos utentes aos

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

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

do programa Cancro do Cólon e Reto.

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

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

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

hospitais do SNS, nomeadamente a realização de exames na área de Otorrinolaringologia.

A conclusão da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

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

em articulação com os Cuidados de Saúde Primários, como sejam; a) Programas integrados

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

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

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

o ACES Feira/Arouca); cl Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia (em

regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).

&"
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Governação Clínica

O projeto assistencial do CHEDV sempre se posicionou com o objetivo de cumprir a sua função

nas diferentes redes de referenciação hospitalar do SNS, apostando nas novas propostas da tutela,

em elevados padrões de qualidade e segurança, e uma crescente diferenciação.

0 ano de 2021 mantém uma forte pressão da pandemia Covid-L9, mas levantou novos desafios

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

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

pandemia, foram implementadas as seguintes iniciativas:

. 0 desenvolvimento do programa SAMA 04-19 - MODELOS DE GESTÃO INTELIGENTE E

INTEGRADA DE INFORMAÇÂO com vista à melhoria de gestão do processo clínico e

desmaterialização processual em todas as áreas.

r O desenvolvimento e a conclusão 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 (UCIPJ", que no

contexto da pandemia Covid-19, tem como objetivo o desenvolvimento inovador do

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

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

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

cenário de insuficiência respiratória hipoxémica, reduzindo ou eliminando a dependência

em relação a produção externa [muito limitada em cenário de crise pandémica) e auxiliando

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

sobrevivência à crise económica secundária à crise sanitária vivida.

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

pelo CHEDV e inclusão de projetos que derivaram da pandemia, nomeadamente participação

no estudos "COVID-19 Solidarity Therapeutics Trial PLUS", Ensaio Clínico de fase III da

Organização Mundial de Saúde, Phase 2/3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of

PTC299 in Hospitalized Subjects with COVID-19 IFITE19) como Top Recruiters Nacionais e

projecto SUPAR e Calprotectina sérica: A sensibilidade e especificidade destes marcadores

inflamatórios na deteção do COVID Grave numa parceria do tecido empresarial com o

laboratório de Patologia Clínica.

¡ A implementação da triagem de Manchester na Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e a

consolidação da triagem de Manchester na Urgência Pediátrica.

. O desenvolvimento de áreas específicas de teleconsulta quer a nível médico, quer a nível de

enfermagem e psicologia, bem como o desenvolvimento de circuitos de telemonitorização.

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

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

atividade prestada e a registada.
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A contínua realização de auditorias internas de acompanhamento e avaliação da utilização

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

nos planos de ação.

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

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

reporte distribuído a todos os utilizadores através da nova versão do HER+.

A melhoria do nível de informação relacionada com a prescrição médica e com os exames de

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

da prescrição médica- MPM.

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

protocolos e guias de prática clínica, nomeadamente a prescrição de TAC no Serviço de

Emergência e respetiva validação pelos imagiologistas, através do diálogo interpares, o que

implicou, em determinadas situações, a alteração do exame prescrito de acordo com os

critérios clínicos aplicáveis.

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

primárias da nossa área de influência, nomeadamente com reuniões regulares com objetivo

de estimular a referenciação assertiva e a instituição de mecanismo de envio eletrónico de

informação aos ACES sobre doentes Covid assintomáticos com triagem Verde para

reavaliação.

{
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Racionalização de Custos

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

seria a grande aposta do atual mandato. Essa intenção ganhou importância acrescida, fruto da

enorme pressão na despesa gerada pela necessidade de responder às questões inerentes ao controlo

da pandemia Covid-19.

Assim, foram desenvolvidas iniciativas neste âmbito que incluem as seguintes:

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

assistencial desenvolvida.

A conclusão da reabilitação total do equipamento de lavandaria do CHEDV, permitiu atingir

em2021, a atividade plena de lavagem de roupa hospitalar, obtendo uma redução de gastos

com a externalização desta atividade de -333.833€.

A progressiva internalização de diversos MCDT anteriormente realizados em prestador

externo do setor privado, efetuada pelos Serviços de Patologia Clínica, Cardiologia e

Gastrenterologia.

A rigorosa monitorização da necessidade e darealizaçã,o de trabalho extraordinário.

O ajustamento dos níveis dos stocks de segurança criados para fazer face ao combate da

pandemia aos seus ciclos de evolução.

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

consignados, nomeadamente de ortopedia.

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 e a sua estreita colaboração com os SPMS, permitiu

aumentar a capacidade negocial junto dos fornecedores e obter uma redução da despesa.

O reforço da equipa de profissionais do Serviço de Instalações e Equipamentos e a

organização do serviço por áreas tem permitido assegurar, com meios próprios,

intervenções que até agora eram sempre subcontratadas, destacando-se em 2021, a

substituição das canalizações do piso 4, bem como várias intervenções de pequena dimensão

na área de construção civil, entre muitas outras.

Controlo Interno

Dando cumprimento às obrigações legais aplicáveis o Conselho de Administração, assumiu o

compromisso de promover uma gestão que garanta a existência de mecanismos de controlo rigoroso

do uso dos recursos disponíveis.

A implementação das medidas previstas para202l foi fortemente limitada pela saída do Auditor

Interno em abril. O CHEDV selecionou através do processo de recrutamento, concluído a23 de junho

de 2021, uma candidata para o lugar que ainda não iniciou funções devido à demora do processo de

autorização de mobiìidade por parte da entidade onde atualmente está vinculada.

Face ao exposto, foi possível implementar as seguintes iniciativas

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

¡ A atualização de manuais de procedimentos e instruções internas face à legislação,

normativos e orientações em vigor para202L.

¡ A elaboração do novo Regulamento Interno do CHEDV, homologado em 6 de junho de 2021,

e o início da sua implementação nomeadamente através da criação de Serviços clínicos que

passaram a ser autónomos, nomeadamente: Imunohemoterapia, Psiquiatria da Infância e da

Adolescência e Psicologia.

¡ A contínua implementação de recomendações formuladas pelos Órgãos de Fiscalização do

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

competências de fiscalização ou auditoria, nomeadamente Tribunal de Contas e IGAS.

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

instituição.

. A preparação e o desenvolvimento do processo de aquisição de um Sistema de Gestão

Integrado do Circuito do Medicamento, através da sua informatização pretende-se eliminar

o fluxo de papel que atualmente lhe está associado, permitindo aumentar a segurança e o

controlo da prescrição e da administração de medicamentos.

a
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Informação de Gestão

Os objetivos assumidos para o presente exercício, nomeadamente a eficiência organizacional, só

podem ser concretizados com uma forte aposta numa robusta informação para a gestão, com

capacidade para o apuramento e a monitorização dos resultados obtidos.

Para o efeito implementaram-se as seguintes medidas:

¡ A revisão da contabilidade de gestão em termos da redefinição da estrutura dos centros de

custo, na sequência da aprovação do novo Regulamento Interno do CHEDV.

¡ A criação e a adaptação contínua dos relatórios de gestão internos, para a monitorização da

atividade assistencial desenvolvida pelos diversos Serviços e Unidades de Gestão, Centro de

Responsabilidade Integrado de Tratamento Cirúrgico de Obesidade e Doenças Metabólicas

ICRITCODM) e o Centro de Referência HepatobilioPancreático, bem como da atividade

assistencial desenvolvida no âmbito do combate à atual pandemia.

¡ O reporte diário do formulário de informação dos internamentos de doentes com Covid-1,9

à ARSN.

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

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

como à monitorização efetuada pelos órgãos de tutela.

o O contínuo acompanhamento da contratualizaçáo interna dos diversos Serviços.

¡ A realização periódica de apresentações de resultados de desempenho assistencial e de

indicadores de benchmarking aos Diretores de Serviços.

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

¡ A contínua 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:

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

SPMS.

o 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

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

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

qualidade de serviço a todos os seus utentes. Deste modo, visando dar continuidade a esta estratégia,

levaram-se a cabo as seguintes atividades:

O início dos trabalhos de migração do processo clínico eletrónico do Medtrix EPR para o

SClínico, este é um sistema de informação evolutivo dos Serviços Partilhados do Ministério
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da Saúde (SPMS), e tem vindo a adaptar-se às necessidades impostas pela realidade clínica,

dispondo de muitas valências alicerçadas na aplicação nativa de gestão administrativa, o

SONHO. A migração do Medtrix EPR para o SCIínico torna-se um passo incontornável para

assegurar a continuidade dos processos e workflows, com foco na centralização de toda a

informação clínica e não clínica, não só do doente, mas da própria instituição.

O desenvolvimento da implementação de uma solução de Business Inteligence, de suporte à

gestão, planeamento e decisão, capaz de recolher, correlacionar e analisar de forma mais

eficiente os milhões de registos em segundos, conferindo-lhe uma capacidade ímpar para

estudar em profundidade o funcionamento dos diversos processos do CHEDV, com

particular enfoque no estudo do doente que assiste e na obtenção do custo-benefício dos

tratamentos efetuados.

O início dos trabalhos de implementação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso no

Serviço Nacional de Saúde, RSE SIGA.

A conclusão da adesão à plataforma RSE Live da SPMS que permite a realização de

teleconsultas em tempo real, nos cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde

primários, entre profissional de saúde e o utente, bem como a avaliação de doentes entre

unidades do centro hospitalar, evitando deste modo a deslocação de doentes.

A conclusão do processo de migração para a nova versão do HER+, nova versão de Gestão de

Risco Hospitalar, que tem com o objetivo desenvolver e sedimentar uma cultura de

segurança do doente, com recurso a uma abordagem sistémica, recorrendo a um sistema de

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

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

para o centro hospitalar.

O upgrade do Sonho passando a estar atualizado em termos de ICD10.

A conclusão da implementação da aplicação Quimioprocess, concebida para garantir a

segurança, de profissionais e pacientes, no processo de tratamento do doente oncológico,

minimizando os riscos e diminuindo o erro associado à utilização de citotóxicos substituindo

o circuito manual por um circuito integrado digitalmente de acordo com as guidelines

preconizadas e a legislação em vigor, nomeadamente a obrigatoriedade de prescrição

eletrónica de medicamentos.

A implementação da aplicação Siima MFR na área do ambulatório do Serviço de Medicina

Física e Reabilitação, com vista a agilizar o processo de agendamento e execução dos

tratamentos, prevendo diferentes níveis de integração com os principais sistemas de

informação clínico-administrativos do CHEDV, bem como uma gestão de todo o circuito

operacional.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

a

a

a

E RemróRro DE covERNo socrerÁnro



{)
(

ILInfraestruturas e Equipamentos

A política de investimentos do CHEDV visa dotar os serviços dos meios adequados ao

desenvolvimento da sua atividade garantindo a diferenciação e a qualidade dos serviços de cuidados

de saúde exigidos pelas necessidades da população servida.

No ano de 2021, os principais projetos de investimentos desenvolvidos foram os seguintes:

. A conclusão das obras para a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios com uma

Iotação de 9 camas de nível 2.

¡ A celebração do contrato com a ACSS que garante o financiamento da criação de uma

Unidade de Internamento de Psiquiatria no CHEDV através do Plano de Recuperação e

Resiliência IPRR), uma das medidas previstas no programa de reforma de Saúde Mental, bem

como a conclusão do processo de aquisição da propriedade onde será criada essa unidade.

. A reformulação do projeto da obra e o desenvolvimento do procedimento de aquisição da

empreitada de reestruturação do espaço físico da Urgência na Unidade de Santa Maria da

Feira, cuja exiguidade de espaço e condições dificulta uma resposta adequada aos níveis de

procura, sobretudo, no atual contexto pandémico.

. A elaboração do projeto para a alteração e o alargamento do espaço do Hospital de Dia de

Oncologia, garantindo que o mesmo possua um acesso individualizado do exterior, em

cumprimento das orientações de segurança impostas pela DGS no âmbito da Covid-L9.

. A elaboração do projeto e a adjudicação da empreitada para a construção de uma Unidade

de Colheitas para o Serviço de Patologia Clínica, em local próprio com circuitos de acessos

diretos a partir do exterior, assegurando a redução da concentração dos doentes no atual

espaço, exíguo e com condições de atendimento limitadas, bem como evitando a

centralização do acesso através do único ponto atualmente existente na consulta externa.

Esta medida visa cumprir as orientações de segurança emanadas pela DGS no âmbito da

atual pandemia.

o A reestruturação da área de ambulatório de Gastroenterologia com a duplicação do seu

espaço e a realocação da unidade de Pneumologia num espaço contíguo, passando a albergar

3 quartos para polisonografia e libertando 2 quartos de internamento.

¡ A contínua atualização e renovação de equipamentos de tecnologia médica, em particular

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

nomeadamente aquisição de: equipamento de tomografia computorizada de L2B cortes,

upgrade do sistema de mamografia digital direta, equipamento de endoscopia digestiva,

ecocardiógrafo com obtenção de imagens 3D e 4D, novos ecógrafos para os serviços de

Imagiologia, UCIP e Ginecologia/Obstetrícia, com a mais recente tecnologia para a área do

diagnóstico pré-natal.

¡ 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 concluir até ao final de2022.
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. O desenvolvimento do projeto de reabilitação da lavandaria do Hospital de S. Sebastião, uma

infraestrutura que, fruto da deterioração dos equipamentos esteve sem atividade de

lavagem de roupa hospitalar.

o A reconstrução do muro da fachada principal do Hospital de S. Sebastião.

¡ O início do projeto de substituição e requalificação do sistema de rede de águas sanitárias e

de aquecimento do Hospital de S. Sebastião para eliminação de fugas existentes nos pisos 2

e4.

Recursos Humanos

A gravidade do surto pelo novo coronavírus SARS-CoV-Z e a necessidade de assegurar a

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da Covid-19, veio redefinir as prioridades em relação

aos objetivos previstos, pelo Conselho de Administração, na área de Recursos Humanos,

nomeadamente quanto à atualização do Regulamento Interno do CHEDV e implementação da política

de recursos humanos da instituição, em cumprimento do grande desígnio de melhoria da eficiência

na sua gestão. Ainda assim, foi concretizado um número considerável de iniciativas em matéria de

recursos humanos, e dado o seu o devido seguimento em202I, entre as quais se destacam:

O início da implementação do novo Regulamento Interno e organigrama do CHEDV, EPE,

homologado a9.06.2021, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.a 1,8/201,7, de 10 de

fevereiro, nomeadamente através do recrutamento para os cargos de direção de serviços e

de coordenação de unidades de gestão.

O recrutamento dos profissionais necessários ao preenchimento dos postos de trabalho

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

diferentes grupos profissionais às necessidades decorrentes do plano de atividades, ainda

que fortemente constrangidos pela situação pandémica vivenciada:

contratação de médicos para os serviços clínicos mais carenciados, em especial para

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

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

Imagiologia, Psiquiatria, Ortopedia, Pediatria Médica, Anestesiologia e Urologia;

adequação do número de profissionais, nas carreiras Técnicos Superiores de

Diagnóstico e Terapêutica, Enfermagem e Assistente Operacional, à atividade a

realizada em2021., ainda que recorrendo às medidas excecionais de recrutamento

de recursos humanos no âmbito do combate à Covid-19.

A implementação do SIADAP como metodologia de avaliação, para todas as carreiras,

independentemente do vínculo contratual.

O recrutamento do auditor interno selecionado através de processo concluído a 23 de junho

de2021,.

a
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Formação

0 CHEDV aposta na formação como um pilar do desenvolvimento das competências individuais

dos elementos das várias equipas de profissionais, fazendo-o em plena articulação com os objetivos

organizacionais. Nesse sentido, foram implementadas as seguintes medidas:

a {

a

a

a

A participação do CHEDV como membro fundador do Centro Académico Clínico Egas Moniz,

com sede na Universidade de Aveiro, tendo como principal objetivo o avanço e aplicação do

conhecimento e da evidência científica para a melhoria dos cuidados prestados para a

população.

A formação dos internos é uma das atividades desenvolvidas no CHEDV, o que traduz o

reconhecimento da idoneidade e qualidade técnico-científica dos diversos serviços clínicos.

O CHEDV foi acreditado pelo INEM, como entidade formadora na área da emergência médica

para os cursos: SBVAdulto, SBV Pediátrico, SBV-DAE. E SAV.

O lançamento do projeto "Uma hora com o Serviço de Urgência", tendo como objetivo a

partilha de conhecimentos e ideias entre os diversos serviços do CHEDV e com entidades

externas (bombeiros, agentes de autoridade, etc.), com vista à melhoria contínua e

atualizada dos serviços e seus profissionais.

A continuidade da execução da candidatura no âmbito de serviços e redes de intervenção

social e de saúde, com vista à realização de ações de formação para o desenvolvimento de

competências dos nossos profissionais cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSEJ no

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

A execução de um plano de formação interna adequado às necessidades de todos os grupos

profissionais.

a

a

Qualidade e Segurança do doente

O CHEDV prosseguiu a sua atuação no sentido de garantir a prestação de cuidados de saúde

seguros, eficientes e centrados nas necessidades do doente, através de intervenções coordenadas e

sistemáticas que garantem elevados padrões de qualidade.

A melhoria da segurança do doente é fomentada pelo trabalho em equipa, pela eficácia da

comunicação estabelecida entre os profissionais e entre profissionais e doentes, e pelo planeamento

rigoroso dos cuidados de forma a evitar o eruo clínico.

8m2021, o desenvolvimento dessa estratégia passou pela adoção das seguintes medidas:

o A continuação dos trabalhos com vista à certificação de serviços pela ISO 900L:2015,

alargando a novos serviços o processo em curso, nomeadamente: Serviço Farmacêutico,

Otorrinolaringologia, Obstetrícia, Medicina Interna, Serviço de Medicina Intensiva

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

Ortopedia, Pediatria e Neonatologia.

¡ A renovação da Certificação do Centro de Referência de Oncologia Adulto - Cancro

Hepatobiliopancreático (CR- HB P).
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. A participação no SINAS, com a avaliação da excelência clínica em todas as áreas definidas

pela Entidade Reguladora da Saúde.

. A elaboração de manuais de boas práticas e formação dos profissionais.

¡ A criação e gestão de um Plano de Auditorias Clínicas e Não Clínicas.

o A realização do simulacro anual de incêndio no HSS.

As boas práticas de governo societário adotadas pelo CHEDV, em 2021, são sintetizadas e

apresentadas no quadro seguinte.

Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2021

C¡pllh¡oll ù RISP€- Práücæ ô lqn gm

artigo 43.

artigo 44.

ârtigo 45

artigo 46."

adigo 47.o

artigo 48.o

artigo 49.'

artigo 50.'

artigo 51

ãrtigo 52.

arligo 53

artigo

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

apresentou o relatório do órgão de fiscaliâçào em que é åferido constar do relatório anual de prátjcas

de gowmo societário ¡nfomaçâo atual e completa sobre todas as matérias tIatadas no câpítulo lldo
RJSPE (boas práticas de gowrnação)

pro\idenc¡ou no s€nt¡do de que a UTAÀ,tenha cond¡ções para que toda a ¡nfomação a d¡wlgar possa
conslar do s ilio na ¡ntemet da Unidade Técnica

evdenc¡ou que todos os membros do or9ão dê admin¡stração cumpriram a obrigação de declararem as
partic¡pações patrimonia¡s e relações susceti\eis de gerar confl¡tos de interesse ao orgão de
admin¡stração, ao orgão de fiscal¡äçâo e å IGF

e\,idenciou a ¡ndêpendência de todos os membros do orgão de administração e que os mesmos se
âbstêm de part¡c¡par nas dec¡sões que enrcl€m os seus próprios ¡nteresses

¡mplementou políùcas d€ recußos humanos e planos de igualdade

prossegu¡u objet¡ws de responsab¡lidade soc¡al e amb¡ental

tem contratua¡¡ãda a prestação de sen¡ço público ou de interesse geral, caso lhe esteja confìada

adotou um cód¡go de ética e diwlgou o documento

elaborou o relatório ¡dentifìcat¡w de ocorrênc¡as, ou risco de ocorrências, associado à pre€nção da
;orupção, de 2020

submeteu a ¡nformação finance¡râ anual ao Revisor Ofic¡al de Contas, que é responsá€l pela
Cert¡ficação Legal das Contas da empresa

d¡wlgou informaÉo sobre estrutura ac¡on¡sta, partic¡pações socia¡s, operações com participâções
sociais, garantias financeiras e assunção de dividas ou passiws, erecuçao dos objetiws, documentos
de prestação de contas, relatórios trimestra¡s de erecução orçamental com relatôrio do orgão de
nsæl¡æção, ¡dentidade e cur¡culum dos membros dos orgâos sociais, remunerações e outros
ben€fícios

obtew apro€ção pelas tutelas setor¡al e financeira do plano de ati\¡dades e orçamento parâ 2021

apresentou plano de atividades e orçamento para 2021 adequado âos recursos e fontes de
fi nanciamento d¡sponíGis
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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.' do RISPE).

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

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

r Eficácia técnica e Eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e linanceiro

sustentável.

¡ Melhoria contínua.

¡ Formação e Investigação.

. Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

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

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

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

Soúde."

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, bem como encorajar a sua participação no

processo de decisão.

o Qualidade - procurar a excelência na prestação de cuidados, utilizando tecnologias

modernas, num ambiente seguro, atrativo e amigável.

o Performance - utilizar de modo eficiente os recursos da comunidade.

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

atividades.

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

base para a confiança pública.

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

definida (vide artigo 38.o do RISPE), designadamente:

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

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

financeiros;
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O Acordo Modificativo ao Contrato Programa para o ano de 2021, 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 processo de contratualização de cuidados de saúde para o ano de 202I foi executado num

contexto de elevada complexidade e incerteza, gerado pelos efeitos da situação de Emergência de

Saúde Pública de âmbito Internacional declarada a 30 de janeiro de 2020 pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), com posterior declaração de Pandemia

decretada a 11 de março de 2020.

Nesta sequência, em 2021 segue-se uma linha de continuidade da política de saúde desenvolvida

durante o ano de 2020, permitindo a necessária adaptação e flexibilidade regional e local para

responder às expectativas e exigências da população e dirigem-se a cada uma das áreas específicas

de prestação de cuidados do SNS. Assim, foram definidos os seguintes objetivos:

¡ Realizar o volume de atividade adequado para resposta às necessidades em saúde da

população, em termos de atividade programada e não programada, nomeadamente:

o aumentar a atividade de 1,a consultas referenciadas pelos cuidados de saúde

primários de forma a resolver a Lista de Espera para Consulta [LEC) com mais de 9

meses e aumentar a percentagem de consultas realizadas dentro dos TMRG;

o aumentar a atividade cirúrgica de forma a resolver a Lista de Inscritos para Cirurgia

(LICJ com mais de i. ano e aumentar a percentagem de cirurgias realizadas dentro

dos TMRG;

o reorganizar a atividade assistencial no serviço de urgência e garantir a regularidade

do seu funcionamento, nomeadamente ao nível das equipas e do cumprimento dos

tempos de espera;

o realizar o volume de atividade adequado à resposta aos programas de saúde

específicos e aos programas para doentes com patologias crónicas ou raras.

¡ Reforçar a atividade realizada em ambulatório e as respostas de proximidade,

nomeadamente:

o aumentar o peso da cirurgia eletiva e de ambulatório;

o reforçar as respostas de hospitalização domiciliária;

o reforçar as respostas de telesaúde, nomeadamente as teleconsultas e

telemonitorização (quando aplicávelJ.

. Melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos cuidados de saúde;

¡ Garantir a implementação da contratualização interna;

¡ Aumentar as receitas extra Contrato-Programa.

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa, no montante de 106.091 milhares de euros,

apresenta um aumento de 4.127 milhares de euros face a 2020. Para tal contribui, não só o
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aumento da atividade assistencial prevista, mas também ao aumento de preços em várias linhas

de atividade, destacando-se o aumento de 5o/o nas linhas de internamento, incluindo a

hospitalização domiciliária, o aumento d,e 4,3o/o nas consultas sem majoração e de 3,90lo nas

consultas com majoração, bem como o aumento de preços ao nível das sessões de hospital de

dia.

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

verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

Em 2021', o CHEDV cumpriu na generalidade, as metas contratualizadas para a atividade

assistencial, atingindo uma taxa de execução do Contrato-Programa de 97o/o (antes de considerar o

impacto dos incentivos institucionais e dos custos de contexto) e um índice de desempenho global de

101,,70/o.

O grau de execução atingido, reflete a capacidade de adequar a resposta à evolução da pandemia

e simultaneamente dinamizar a atividade assistencial permitindo responder atempadamente às

necessidades da população. Não obstante os constrangimentos na atividade assistencial decorrentes

da pandemia Covid-19, a atividade desenvolvida pelo CHEDV permitiu aumentar o número de

doentes padrão de27.953,em2020,para32.306,em2021, com um crescimento de 15,60/o.

É de referir que o Acordo Modificativo ao Contrato Programa para 202L, no montante de

106.091 milhares de euros, inclui uma verba de 5.864 milhares de euros a título de custos de contexto

para fazer face às situações extraordinárias não cobertas pelo contrato programa em termos de

atividade hospitalar, o qual regista uma diminuição no montante de 901 milhares de euros, face a

2020.

Em termos económico-financeiros, o CHEDV atingiu, em2021,, um Resultado Líquido negativo

de 17.255 milhares de euros, e um EBITDA negativo de 15.006 milhares de euros.

É ainda de salientar a significativa melhoria da eficiência do CHEDV, traduzida pelo coeficiente

entre "Gastos Operacionais" e "Doentes Padrão", que regista em 2021. o valor de 3.954,15€,

apresentando uma redução de 7 ,4o/0, face a 2020.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

lL
ê
"ç

RELATóRIo DE GovERNo soctETÁRIo



(

6 Quadro 1. Produção SNS por linhas de Atividade (SICA)

6 Contratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

Quant' ËÍ13!r
Estimativa da

Especialização

2.108.937,6

1.985.327,0

45.298,0

3.386,7

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.999,6

9.002.680,8

19.578,2

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.299.739,9

23.572.994,O

201.143,9

8.749.184,4

108.114,9

0,0

5.252.911,8

68.943,2

37.953.292,1

20.886.804,0

0,0

4.338.144,8

98.927,5

25.323.876,3

Externas:

No 1"s Consultas Médicas (s/ majoração)

No 1as Consultas referenciadas (CTH)

No 1as Consultas descentralizadas nos CSP

No 1as Consultas Centros de Referência
No 1as Consultas Centros de Responsabilidade
lntegrados
No 1as Consultas Cuidados Paliativos

No 1as Consultas Telemedicina em tempo real

No Consultas Médicas Subsequentes
descentralizadas nos CSP
No Consultas Médicas Subsequentes (s/
majoração)
No Consultas Médicas Subsequentes Centros
de Referência

No Consultas Méd. Subsequentes Centros de
Responsabilidade lntegrados

No Consultas Médicas Subsequentes Cuidados
Paliativos
No de consultas subsequentes Telemedicina
em tempo real

Valor Total das Consultas

lnternamento:

No Doentes Equivalentes

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Cirúrgicos Urgentes

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de
Referência

Valor Total do lnternamento

Episódios de GDH de Ambulatório:

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

Valor dos GDH de Ambulatório

Urgências:

Atendimentos SU - Médico - Cirúrgica

Atendimentos SU - Básica

Valor Total dos Atendimentos Urgentes

43.287

46.367

1.030

63

1.385

353

400

85

185.276

364

6.258

1.058

400

10.095

107

4.272

49

100

2.400

30

9.1 94

1.538

7.140

154

101.427

52.038

2.077.776,0

2.457.451,0

59.740,0

3.339,0

73.405,0

18.709,0

21 .200,0

4.930,0

8.893.248,0

15.292,0

331.674,0

56.074,0

21 .200,0

14.038.038,0

24.171.597,2

269.030,0

10.228.931 ,5

123.200,6

251.429,9

5.200.902,7

68.260,6

40.313.352,5

r 7.155.018,4

3.013.428,5

4.305.043,0

97.503,0

24.570.992,9

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

43.287

37.459

781

63

479

308

264

85

185.276

364

413

887

9.845

9.1 94

0

7.140

154

101.427

52.038

2.077.776,0

1.985.327,0

45.298,0

3.339,0

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.158.742,0

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

1 08.1 14,9

0,0

5.200.902,7

68.260,6

37.900.600,5

1 7.155.018,4

0,0

4.305.043,0

97.503,0

21.5s7.564,4

5.294.489,4

2.'t85.596,0

7.480.085,4

4.328

0

0

6

0

0

0

8

1 5.1 99

JO

0

0

0

31.161,6

0

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

69,6

109.432,8

286,2

0,0

0,0

0,0

140.997,9

93

3.654

80

43

0

30

2.000

0

366

15

10.142

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.009,0

682,6

52.691,6

3.731.785,6

0,0

33.101 ,8

1.424,6

3.766.312,0

0

0

0

0

0

2402.400

3

50.710,0

0,0

50.710,0

5.345.199,4

2.185.596,0

7.530.795,4
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Sessões em Hospital de Dia:

Base

lm unohemoterapia

Psiquiatria

Valor Total do Hospital de Dia

Programas de gestão da doença crónica

Hepatite C - No de doentes tratados

Rastreios

Rastreio do Cancro do Colon e Reto

Doenças L¡sossoma¡s Centros de
Proximidade - Doentes GTP
Doença de Hunter - N.o Doentes em
Tratamento -CTP

Programa de Tratamento Girúrgico da
Obesidade (PTCO)

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica - Bypass
Gástrico
Cirurgia de Bypass Gástrica - 'lo ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 2o ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 30 ano de follow-
up
PMA - D¡agnóstico e Tratamento da
lnfertilidade
N.o Consultas de Apoio à Fertilidade

N.o lnduções da Ovulação

Saúde sexual e reprodutiva

IVG até 10 semanas

Medicamentosa (n.o IVG)

Diagnóstico Pré-Natal

Protocolo I

Protocolo ll

Serv¡ços Domiciliários

Consultas Domiciliárias

Hospitalização Domiciliária

Outros:
Medicamentos de cedênc¡a hospitalar em
ambulatório
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio
Programa de lncentivo à lntegração de
Cuidados
lnternos

Valor da Produção

Custos de Contexto

TOTAL

lncentivos lnstitucionais

Fonte: SfCA

13.246

493

8.341

500

408

209

177

164

20

1.102

100

1 .016

146

Contratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

Quant' ËÍ13!r
Estimativa da

Especialização

255.781,2

162.016,2

250.404,0

708.201,4

2.921,0

2.194.745,0

139.620,0

236.280,0

237.712,0

15.308,8

2.842,0

44.740,0

7.800.0

41.246,0

658.463,5

1.694.'t 14,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

92.472.792,8

5.684.000,0

98.156.792,8

17 117.674,0

291.412,0

159.732,0

275.253,0

726.397,O

2.921,0

2.147.500,0

292.128,0

149.644,0

253.464,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

10.400,0

40.640,0

348.668,9

2.200.000,0

280.000,0

157.000,0

1.802.852,0

95.102.468,7

5.684.000,0

100.786.468,7

5.304.551,0

13.246

493

7.588

500

195

209

166

164

20

1j02
75

I .016

145

291.412,0

159.732,0

250.404,0

701.548,0

2.921,0

2.147.500,0

139.620,0

149.644,0

237.712,0

r 5.088,0

2.800,0

44.080,0

7.800,0

40.640,0

347.189,9

1.694.114,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

87.890.007,1

5.684.000,0

93.574.007,1

4.369,2

2,284,2

0,0

6.653,4

0,0

47.245,0

0,0

86.636,0

0,0

606,0

311.273,7

4.582.785,7

4.582.785,7

1.324

47

0

17 117.674,0 5 34.610,0 152,284,0

140 55.580,0 140 55.580,0 210 83.370,0 138.950,0

0

11

0

121

0

179 53.163,0 179 53.163,0 17

16 220,8

42.O2

1 10 660,0

0

757,4 53.920,4

0,0

101

130

A análise da produção SNS contratada por linha de atividade no Acordo Modificativo do

Contrato-Programa para o ano de 2021,permite constatar que:
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Consulta Externa

O número total de consultas externas, no ano de 2021, encontra-se próxima da execução

integral, com uma taxa de 94,7o/0, ficando, no entanto, ligeiramente abaixo do

contratualizado por força da menor referenciação de consulta via CTH, refletindo ainda o

impacto da situação pandémica.

Internamento

o O número total de doentes equivalentes do internamento, corresponde a 94,2o/o do total

contratualizado. A situação pandémica particularmente observada nos dois primeiros meses

do ano obrigou a uma reorientação das estratégias da oferta hospitalar, explorando as

potencialidades conferidas pela cirurgia de ambulatório, circunstância que lundamenta o

nível de execução atingido.

Ambulatório

Ao nível dos GDHs de ambulatório a atividade executada é superior à contratualizada,

confirmando a orientação estratégica supramencionada com os seguintes níveis particulares de

execução.

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

de L21,8o/o do contratualizado, superando o valor previsto.

¡ O número de GDHs de ambulatório médicos apresenta uma taxa de execução de 100,80/o

fincluem os GDHs gerados pelas sessões de hospital de dial atingindo o contratualizado.

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

apresenta uma taxa de execução de 101,50l0, valor acima do contratualizado.

Urgência

. O serviço de emergência, em termos globais apresenta um grau de execução de 100,7o/0,

atingindo o contratado.

Hospital de Dia

. O número de sessões de hospital de dia encontra-se em linha com o valor contratualizado,

observando-se apenas um desvio negativo nas sessões de Psiquiatria que se associa à

suspensão temporária das sessões não urgentes e não prioritárias, determinadas pelo

combate à pandemia.
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Programas de Cestào 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.

o Hepatite C - o número de doentes tratados corresponde a um grau de execução de I29,4o/o,

valor acima da atividade anual fixada.

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

de execução de 2500/0, superando a atividade contratada.

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (P'[CO)

¡ 0 número de doentes tratados corresponde, em termos globais, ao cumprimento das metas

contratualizadas nas diversas fases deste programa de intervenção cirúrgico com

abordagem multidisciplinar.

Procriacào Medicamente Assistida - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

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

101,5o/0, atingindo a atividade contratada para202L.

IVC até 10 semanas

. Apresenta um grau de execução de 10L,40/o, atingindo o valor contratado para o ano de 2021.

Diagnóstico Pré-Natal - Protocolo I e II
. O programa foi atingido na sua plenitude no Protocolo I, não se concretizando, no entanto, o

volume programado para as atividades previstas no Protocolo II.

Serviço Domiciliário

¡ O Serviço Domiciliário atingiu uma taxa de execução de L01,5%o do fixado, atingindo a

atividade contratada para 2021.

Hospitalizaçào Domiciliária

o A unidade de Hospitalização Domiciliária atingiu uma taxa de execução de 188,9% do total

fixado em sede de Contrato Programa, superando a atividade contratada, espelhando o

aumento da capacidade de internamento após o reforço da equipa clínica.

0 quadro dos Incentivos Institucionais referente ao ano de 2021, foi extraído do aplicativo SICA,

e têm um caracter provisório porquanto ainda não se encontram validados pela ACSS, existindo

mesmo dois indicadores - "Gastos Operacionais por Doente Padrão" e "Percentagem de gastos com
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trabalho extraordinário, suplementos e fornecimentos de serviços externos fselecionados), no total

de gastos com pessoal" - cujo apuramento ainda não se encontra disponível.

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

Objetivos Nacionais

Acesso

4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera para
Consulta (LEC) dentro do TMRG

4.2 Percentâgem de consultas realizadas dentro dos
tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)

4.3 Percentagem utentes em Lista de lnscritos para
Cirurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro dos
TMRG
4.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos
dentro do tempo de espera prev¡sto no protocolo de
tr¡agem
4.6 Percentagem de doentes referenc¡ados para a
RNCCI, aval¡ados/conf¡rmados pela EGA em tempo
adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes
referenciados para a RNCCI

Desempenho Assistenc¡al

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

8.4 índ¡ce de mortalidade ajustada

8.5 indice de demora méd¡a ajustada

8.6 Demora média antes da cirurgia

Desempenho Económ¡co . Financeiro

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
extraordinár¡o, suplementos e fomecimentos de
serviços externos (selecionados), no total de gastos
com pessoal

índice de Desempenho Global Total

Peso Relativo
lndicador (%)

Meta CP
2021

3,46

34,6

31,0

1,0000

1,0000

0,58

valor
melhor do

grupo

77,1

Realizado
202',l

Grau de Grau de
Cumprimento Cumprimento

$l Ajustado (%)

lndice de
Desempenho

Global (%)

60

10

10

10

10

10

71,0

67,2

82,0

75,9

84,0

51,2

90,5

94,4

90,3

87,8

85,4

9't,4

3,05

48,1

57,7

0,8217

0,8911

0,56

n.d.

77,1

53,1

n.d.

127,5

140,6

110,1

115,7

101,7

178,5

n.d.

't00,0

101 ,5

n.d.

111,8

139,0

186,1

117,8

110,9

103,4

120,0

'120,0

110,1

115,7

101,7

120,0

111,8

't 20,0

120,0

117,8

1t0,9

103,4

n.d.

r 00,0

101 ,5

n.d.

68,8

12,O

12,O

11,0

11,6

10,2

12,0

22,8

3,4

3,ô

3,6

4,7

4,4

3,1

l0,l

n.d.

5,0

5,1

n.d.

101,7

10

20

3

3

3

4

4

3

20

5

5

5

5

52,3

22,9

Fonte: SICA (valores extraídos a 27/03/2022)

Todos os indicadores individualmente considerados apresentam um grau de cumprimento

superior a L000/o, observando-se mesmo que cinco deles atingem um grau de cumprimento ajustado

de L20o/o. Tal como referido e ainda sem dois dos indicadores económico-financeiros apurados, o

índice de desempenho global (lDG) situa-se em L01,7o/o, assegurando deste modo o cumprimento

dos requisitos para a obtenção total da verba prevista no Acordo Modificativo ao Contrato-Programa

2021..
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3. Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da

emPresa.

8m2021, o CHEDV apresenta um Resultado Líquido negativo de 1.7.226 milhares de euros, o que

representa uma evolução desfavorável face ao ano de 2020, mas significativamente favorável

relativamente a201.9.

A evolução, face a2020, deve-se ao facto de o aumento dos gastos totais, determinados pelo

combate à pandemia e pela retoma da atividade assistencial, não ter sido compensado por um

correspondente aumento de rendimentos, que resultam do fixado em sede de Contrato Programa e

refletem a metodologia instituída pela ACSS para o apuramento dos rendimentos dos Hospitais SNS.

A melhoria que se verifica face a20L9, resulta essencialmente do aumento no nível de atividade

assistencial atingida em2021, o que aliado ao aumento de preços fixado no Acordo Modificativo ao

Contrato Programa, induziu um crescimento da prestação de serviços faturados ao SNS superior ao

aumento de custos, que foi contido através de uma utilização mais eficiente dos recursos.

O EBITDA apresenta em202l um valor negativo de L5.007 milhares de euros, apresentando

uma evolução desfavorável face ao ano de2020, em que tinha atingido um valor de - 6.922 milhares

de euros, mas significativamente favorável relativamente a201,9.

Esta evolução resulta dos fatores referidos na análise da evolução do Resultado Líquido, já que

os gastos de depreciação e de amortização aumentam progressivamente na sequência das aquisições

de equipamentos básicos, nas quais estão incluídos os equipamentos adquiridos no âmbito da

pandemia Covid-L9, nomeadamente ventiladores e monitores de sinais vitais, cuja taxa de

amortização é de 20o/o ao ano.

Para os resultados apurados contribui o rigoroso controlo dos custos empreendido e a melhoria

dos níveis de eficiência e produtividade, que 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.

Quadro 3. Resultados

R ubricas 2019 2020 2021 Ã%20121

Resultado s antes de deprec¡ações e gasto s de f¡nanc¡amento

Resultado operac¡onal (antes de gastos de f¡nanc¡amento)

Resultados antes de impostos

Resultado L¡qu¡do do Exercício

EB ITDA

-21.859.432,97

-23.601.A4,49

-23.595.738,65

-23.596.05134

-2'1.847.031,69

-õ.917 .407,78

-8.829.540.90

-8.840.335,80

-8.840.704,49

-6.921.890,20

-6.000.936,99

-Ît.26.633,28

-7.239.584,53

-Ît.225.564,38

-6.006.68142

16,970

95,0%

95,00Á

94,8v"

1ß,8o/o

Fo nte:S ICC valores ern euros

A fórmula utilizada para cálculo do EBITDA foi a indicada pela ACSS no âmbito do processo de contratualiz ação CP 2021:
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)-X(#(60a63)+65.1 +65.2+65.3
+ 65.7 + 66 + 67 + 68 + 69.1.3 + 69.1.8J
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Os resultados obtidos pelo CHEDV em 202'J. foram afetados, entre outros, pelos seguintes
fatores:

a) Ao nível dos rendimentos, os valores apresentados refletem uma diminuição de 0,4o/o face a

2020, refletindo o impacto dos seguintes aspetos:

. reforço da capacidade de resposta do CHEDV, que apesar de todos os

constrangimentos, conseguiu superar a atividade realizada em anos anteriores e

aumentar os bons níveis de produtividade, o que se traduziu no valor da prestação

de serviços faturados ao SNS, no montante de 99.310 milhares de euros (excluindo

os custos de contexto), que apresenta um aumento de 4.974 milhares euros, face a

2020 e de L7.LL8 milhares de euros, face a201.9;

. acerto de estimativas, que em 2020 ascenderam a 4.117 milhares de euros,

apresentam em202L um valor nulo;

. custos de contexto no valor de 5.684 milhares de euros, considerados no Acordo

Modificativo ao Contrato Programa para 2021., para fazer face às situações

extraordinárias não cobertas em termos de atividade hospitalar, nomeadamente o

acréscimo de custos para o tratamento de doentes com Covid-L9, que apresentam

uma redução de 901 milhares de euros, quando comparado com o ano anterior.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se um aumento no montante de B.43L milhares de euros, o que

corresponde uma taxa de crescimento de7,!0/o,Îace a2020, devido essencialmente a:

um aumento de Gastos com Pessoal no montante de 3.737 milhares de euros,

sobretudo devido aos seguintes fatores: 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-Lein.a 10-A/2020, de 13

de março, pagamento do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia

da doença Covid-19, em conformidade com a Portaria ne 69/2021. de 24 de março,

pagamento das horas extraordinárias realizadas no período de 3 de fevereiro a 3 de

abril de 2021.,nas áreas de tratamento de doentes com Covid-19, com acréscimo de

50%0, aumento da atividade realizada em regime de produção adicional interna com

vista à recuperação das listas de espera;

um acréscimo no Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, no

montante de 3.773 milhares de euros justificado pelo aumento de 1.744 milhares

de euros na subrubrica de Reagentes e Produtos de Diagnóstico, devido à criação

do laboratório de Biologia Molecular, a funcionar desde junho de 2020 e que veio

permitir a internalização progressiva da realização dos testes SARS-CoV-2; pelo

aumento de'J.440 milhares de euros na rubrica de Material de Consumo Clínico,

com especial ênfase para o consumo de equipamentos de proteção individual e para

o consumo de outro material de consumo cirúrgico, em consonância com o aumento

da produção assistencial verificada;

a

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

482 milhares de euros, face a 2020, que se verificou em diversas rubricas na

sequência da retoma da atividade assistencial, com destaque para as rubricas de

"Serviços de Alimentação", "Transporte de Doentes não Urgentes" e de "Outros

Serviços Técnicos de Recursos Humanos", que inclui os protocolos de cedência de

pessoal médico celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do SNS; o aumento

total da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos não é mais elevado, porque

é compensado pela diminuição registada em diversas rubricas, das quais

destacamos: -533 milhares de euros nos "Subcontratos" devido à redução dos

gastos da Patologia Clínica em resultado da internalização dos testes ao SARS-COV-

2; -336 milhares de euros nos "Serviços de Lavandaria" na sequência da reabilitação

do equipamento que permitiu aumentar a atividade de lavagem da roupa hospitalar

e -292,7 milhares de euros nos gastos com "lnternamentos" devido à diminuição de

doentes cirúrgicos transferidos ao abrigo do SIGIC e à diminuição do recurso a

camas de internamento no exterior;

um acréscimo de 303 milhares de euros, nas Amortizações do Exercício resultado

principalmente do aumento das amortizações de Equipamento Básico, na

sequência das aquisições de equipamento médico-cirúrgico, no qual estão incluídos

os equipamentos adquiridos no âmbito da pandemia Covid-19, nomeadamente

ventiladores, monitores de sinais vitais, bombas infusoras e seringas perfusoras

cuja taxa de amortização é de 200/o ao ano.

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 obietivos 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 RISPE).

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

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

em reunião do Conselho de Administração e Direções de Serviços.
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III. Estrutura de capital

L. 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).

0 capital estatutário do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE é de 32.7+O 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.a 27 /2009, de 27 de janeiro, sendo detido

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

capital estatutário autorizado pelo despacho n.q 17.65/2017, 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 2017 ocorreram as seguintes entradas de capital: um aumento de

capital de 2.810 milhares de euros em 2017; injeções de capitais para cobertura de prejuízos no

montante de9.121 milhares de euros, em 2018,4.930 milhares de euros, em2019, em 2020 foram

transferidos 14.700 milhares de euros para cobertura de prejuízos transitados e em 202L foram

transferidos 18.160 milhares de euros.

Na sequência da transferência 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/201.7), que determina que "os saldos da execução

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

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

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

185/2006, de 12 de setembro, e extinto pelo Decreto-Lei n.q 1.BB/201.4, de 30 de dezembro, as quais

transitam para a ACSS, IP", o Património Líquido do CHEDV vem-se degradando, atingindo pela

primeira vez,em 20L9, um valor negativo. Este efeito traduz o impacto do aumento de resultados

líquidos negativos nos últimos anos, por insuficiência do financiamento através dos Contratos-

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

pessoal.

É de salientar que, as injeções de capital para cobertura de prejuízos ocorridas em 2020

permitiram uma evolução favorável do Património Líquido que atingiu um valor de 3.968 milhares

de euros.

A 31 de dezembro de202'J., o Património Líquido do CHEDV atingiu o valor de 5 milhões de euros,

apresentando um acréscimo de cerca de 1,04 milhares de euros face ao ano de 2020. Esta evolução

só foi possível devido à injeção de capitais para pagamento de dívida vencida a fornecedores
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externos, no âmbito dos Despachos dos Exmos. Senhor Ministro do Estado e das Finanças e do Exmo.

Senhor Secretário de Estado da Saúde, para pagamento de dívidas vencidas a fornecedores externos

e não pagas à data de publicação dos referidos despachos, de 3 de agosto, 7 e 9 de dezembro, no

montante total de 18.160 milhares de euros. Não obstante o referido, mantém-se no final de 202L, a

situação de perda de mais de metade do Património Líquido.

Assim, em2022, será necessário reforçar a injeção de capitais para pagamento de dívida vencida

a fornecedores externos para assegurar que o CHEDV possa cumprir as suas obrigações e funcionar

em condições de continuidade.

O CHEDV dispunha, no final do exercício de 2021, de disponibilidades financeiras no montante

de 1'3.757 milhares de euros, dos quais, 440 milhares de euros estavam registados em depósitos à

ordem na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - ICCP, EPE e 13.316 milhares de

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

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade eþu 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 seiam do conhecimento

da empresa e possam conduzir a eventuais restrições.

Não aplicável, o CHEDV não celebrou acordos parassociais.

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

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

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

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

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

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

do artigo M." do RJSPE).

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

de Sousa Ribeiro, a qual detém uma participação de 500/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.oL do artigo M." do RISPE).

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

associação sem fins lucrativos que tem por finalidade arealizaçã,o 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." 5 do artigo 447." do CSC.

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

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

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

Ribeiro, a qual detém uma participação de 50% na sociedade Helena Freitas & Márcia Sousa, SROC,

Lda.

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

de participações e a empresa.

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

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

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

Ribeiro, a qual detém uma participação de 50o/o na sociedade Helena Freitas & Márcia Sousa, SROC,

Lda.

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

empresa.
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V. Órgãos Sociais e Comissões

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

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

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

A. Modelo de Governo

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

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

artigo 30." do RISPE)

1. Identificação do modelo de governo adotado.

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

nos termos do Decreto-Lein.a 27 /2009, de27 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 I33/201,3, 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 CHEDV rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais, com as

especificidades previstas no Decreto-Lei n.q l8/20I7, de L0 de fevereiro, e nos seus Estatutos,

constantes do Anexo II ao referido Decreto-Lei.

A 09 de junho de 2021, foi homologado pela Exma. Senhora Ministra da Saúde, o novo

Regulamento Interno do CHEDV.

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;

cJ o Conselho Consultivo.

O Conselho de Administração foi nomeado a 14 de fevereiro, para o triénio 2020-2022.

A nomeação do Conselho Fiscal do CHEDV, para o triénio 2OLB-2020, ocorreu por despacho do

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

tendo ocorrido nova nomeação até à presente data.

O Conselho Fiscal é composto pelos seguintes elementos: Presidente - Dra. Márcia Sousa Ribeiro;

Vogal - Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas, Vogal - Dr. Ricardo Reis.
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O Revisor Oficial de Contas, Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueiro Mendonça (ROC n.s

1530 e registado na CMVM sob o n.a 201.61.1.40), em representação da Sociedade Santos Carvalho &

Associados, foi nomeado pelo Despacho Conjunto Finanças e Saúde, de 25 de setembro de 201.8, para

o triénio de 2018 a2020, não tendo ocorrido nova nomeação até à presente data. Foram aplicadas as

orientações relativas às remunerações vigentes.

O Conselho Consultivo do CHEDV é composto por 10 elementos, sendo constituído por:

Presidente, representantes dos municípios de Santa Maria da Feira, São |oão 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 presidente do Conselho Consultivo foi nomeado em 6 de novembro de 2014, através do

Despacho na 1,3478/2014 e apresentou a sua renúncia ao cargo a 17 de janeiro de 20L9, não tendo

ocorrido nova nomeação até à presente data.

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 estatutâria, 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

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

Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.
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A nomeação, composição, mandato, competências, funcionamento, vinculação e estatuto do

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

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

no Anexo II ao Decreto-Lei n.q 1.8/201.7, 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 7I/2007,de27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.q

B/201,2, de 1B de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.e 2/2012, de 25 de janeiro e

alterado pelo Decreto-Lei n.q 39 /201.6, de 2B de julho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

houver lugar.

Quadro 4. Conselho de Administração

Mandato Cargo l.¡om e
Desiqnação Rem uneração
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O Despacho ne 2534/2020, de 24 de fevereiro, designa os membros do Conselho de

| û/ Administração do CHEDV para o triénio 2020-2022, com data de início de efeitos a14 de fevereiro

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

Moutinho e Helga Miranda de Magalhães Lima.

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

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

ser considerados independentes, ou, se aplicável identificação dos membros

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

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

funções executivas.

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 nP 2534/2020, de 24 de fevereiro, que procedeu à designação do Conselho de

Administração.

fosé Miguel Dias Paiva e Costa, nasceu em LB de abril de 797L, 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 20LB/20L9, do Instituto de Defesa Nacional.

Frequentou abundante formação complementar na área da economia e gestão (especialmente

na área da saúdel, 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.
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É, desde fevereiro de 20L5, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de

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

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

(Oliveira de Azeméis).

Entre maio de2014 e fevereiro de 2015 foi vogal executivo do conselho de administração do

Médio Ave, E. P. E., 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 2013 e maio de 2014 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 2013 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 provisionamento, de manutenção e comercial

ao nível da unidade, fazendo a competente articulação com os serviços centrais da empresa.

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 IPECLEC 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 (vertente FSE) e da Comissão de Acompanhamento do PO Saúde XXI.

Entre janeiro de 1995 e abril de 2002 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 18 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 -1998J.

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).
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Membro da comissão de avaliação médica do SIADAP 3 Carreiras médicas no CHEDV (2014 -

2018).

Membro da Comissão de Informatização Clínica do CHEDV (2014 -201.8).

MBA Executivo da Escola de Gestão do Porto - EGP - Univ. Porto [2007 -2008).

Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) da AESE em colaboração 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 (200L -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 fSistema de Apoio ao

Médico) - 1999.

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

Membro da Comissão de Qualidade do HSS (L999 -2001,).

Codificador de codificação desde a abertura do Hospital (1.999 -2001).

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

(2016 -2019).

Sara Cristina da Silva Pereira, nascida em Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, em22 d,e

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. E., desde 20 fevereiro de 2015 à presente data.

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

Douro e Vouga até 2015.

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

de Azeméis IESEnfCVPOA) 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 Mâterna e

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

científico e provedor do estudante.
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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 dasAtividades em Saúde (201.7 a201,9), 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.

Atividade profissional: vogal executiva do conselho de administração do Centro Hospitalar entre

o Douro e Vouga, E. P, 8., 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. 8., de 2008 até fevereiro de 2015,

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

implementação do sistema de gestão de risco (modelo de COSOJ, 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 L99L

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

e, de L9BB a 1.997, 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, em2O1,9; <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,

em20L2; <O Papel dos Custos da Qualidade na Gestão da Qualidade>, no seminário promovido pela

APQ e Ordem dos Farmacêuticos.
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Helga Miranda de Magalhães Lima

Uy Nascida em Vila Nova de Gaia, em 22 de outubro de'J.974.
/Øtl Dados académicos:

Licenciatura no curso de Gestão (1,994 -1999); pós-graduação em Economia Financeira (1999 -

2000); pós-graduação em Auditoria e Controlo de Gestão (2003 -2004) e Curso de Formação

Avançada em Governação e Políticas Públicas em Saúde (201,6).

Experiência profissional:

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

CHUSI:

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

de Administração, quer dos Serviços, procurando sempre um maior benefício para os utentes através

dos consensos entre os diferentes stakeholders [2018 -PresenteJ.

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 contratualização interna e externa em articulação com as

estruturas intermédias, CA, ARSN e ACSS, de acordo com as normas e orientações em vigor (2012 -

2018).

Gestora hospitalar na Unidade Autónoma de Gestão de Cirurgia (UAGC) no CHUSf 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 -2012).

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

interesse (vide artigo52." do RJSPE).

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 (documentos incluídos no anexo 5).

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

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

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

acionistas.

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

familiares, profissionais ou comerciais com acionistas.

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

competências entre os vários órgãos sociais, comissões 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 7.4 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;

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;

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. 8., independentemente do seu estatuto, bem como autorizar o respetivo

pagamento;

Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;
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¡ 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;

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

cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis;

¡ Decidir sobre a realizaçã.o de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem

prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis;

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

designadamente responsabilizando os diferentes setores pela utilização dos meios postos à

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

serviços prestados;

o 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;

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

admissíveis;

o 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 arealizaçã.o e o pagamento da

despesa do hospital E. P. E.;

o Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento

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

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

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

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

agentes da Administração Pública.

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

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

Estatutos, definindo em ata os limites e condições do seu exercício.
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Nos termos do disposto nos artigos 44.e a 50.a do Código do Procedimento Administrativo e do

preceituado nos artigos 7 .a, D.e 3 dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei n.q 1,8 /201,7 de

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

na sua reunião de 20 de fevereiro de 2020, deliberou delegar em cada um dos seus membros, com a

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

publicada no DR na 78/2020, Série II de 21 de abril de 2020.Face ao hiato temporal que decorreu

até á data da homologação do novo regulamento interno do CHEDV, EPE, em 9 de junho de 2021,

considerou-se importante proceder a alguns ajustes na referida atribuição de competências entre os

membros do Conselho de Administração.

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

L.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;

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

delas careçam;

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

mandatários para o efeito constituídos;

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

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

CHEDV;

f) 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;

j) 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;

l) 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:

a Auditor Interno;
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Gabinete de Apoio furídico;

Serviço de Gestão de Recursos Humanos;

Serviço de Compras;

Serviço de Instalações e Equipamentos;

Gabinete de Relações Públicas;

mJ 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 nP 6411/2015, de 09/06, em território nacional e internacional, desde que não

envolvam encargos para a Instituição;

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

às áreas que coordena;

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

partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;

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

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

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

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

respetivos serviços;

h) 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,t 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;

a

a

a

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

designadamente através de uma utilização não compartimentada da capacidade instalada;

cj 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 Administração arealizaçã,o, 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;

fl 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;

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

interna, ouvidos os respetivos diretores de serviço;

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

responsável pelo serviço de formação e aperfeiçoamento profissional;

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

e com a formação dos médicos;

l) 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;

n) 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;

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

colóquios, cursos de formaçâo, 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;

ql 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.e 1 do artigo 40.q do Regulamento do Internato Médico nos termos da

Portaria n.e 79 /201,8 de L6 de março;
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r) 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;

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) fustificar 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;

w) Autorizar as movimentações de pessoal af,eto 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;

¡ Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;

¡ Serviço Social;

. Centro de Estudos Clínicos.

3. Competências da Enfermeira Diretora, Enf,c Sara Pereira:

3.L Compete à Enfermeira Diretora a coordenação técnica da atividade de enfermagem do CHEDV,

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

designadamente:

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

departamentos a integrar no plano de ação global do CHEDV;

b) Colaborar com 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;
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h) Elaborar estudos para determinação de custos e benefícios no âmbito dos cuidados de

enfermagem;

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

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

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

às áreas que coordena;

k) Autorizar a realização de estágios de enfermagem 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;

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

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

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

enfermagem, técnico e assistente operacional;

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

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

funcionais;

q) 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.

rJ 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 Administraçáo:

o Serviço de Higiene e Limpeza;

¡ Serviço de Esterilização;

r Gabinete de Qualidade, Auditoria e Certificação;

o Serviço de Tratamento de Roupa

o Serviço de Transportes;

e Serviços de Apoio e Vigilância;

¡ Centro de Formação;

o Acompanhamento geral do Hospital de Oliveira de Azeméis
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4. Competências do Vogal Executivo, Dra, Rita Moutinho:

4.1, 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:

¡ Serviços Financeiros

¡ Gabinete de Informação para a Gestão;

o Serviço de Logística e Imobilizado;

o 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;

c) 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.a 641,1/2015, 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 fixa¡ na falta de acordo entre âs

partes, os períodos de férias do pessoal que coordena;

hJ 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;

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

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

soberania, gabinetes ministeriais, ARS e organismos centrais;
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V k) 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;

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

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

seguintes serviços:

r ServiçosFinanceiros;

¡ Gabinete de Informação para a Gestão;

¡ 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:

. Arquivo Clínico;

¡ Serviço de Gestão de Doentes;

o Serviço de Nutrição e Dietética;

o Gestão do Centro de Responsabilidade Médico;

o Gestão do Centro de Responsabilidade Cirúrgico;

¡ Acompanhamento geral do Hospital de São foão da Madeira.

5.2 Esta delegação inclui, igualmente, os seguintes poderes:

al 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;

bJ 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;

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

dJ Justificar ou injustificar as faltas do pessoal que coordena, nos termos legais;

el 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.a 641,1,/20L5, 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;
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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;

m) 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;

nJ 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 Administração Executivo, indicando

designadamente:

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

realizadas;

Em202l, foram realizadas 56 reuniões do Conselho de Administração, sendo que 5 das quais

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

quadro seguinte:

Quadro 5. Reuniões do Conselho de Administração

Nomê No de Presenças Grau de Assiduidade

ç{

llL

b-
, /Z-->-

José M iguel Dias Pa¡va e Costa

Carlos M anuel Ferre¡ra Carualho

Sara Crist¡na da Silva Pere¡ra

Rita M anuela Lopes de M out¡nho

Helga M iranda de M agalhães L¡ma

52

44

54

92,9o/o

92,90/o

78,6yo

89,3%

96,40/o

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

outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do

exercício.
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Quadro 6. Acumulação de Funções

M embro do CA

José M ¡guel Dias Paiva e Costa

Carlos M anuel Ferreira Carualho

Sara Cristina da S¡lva Pere¡ra

R¡ta M ânuela Lopes de M outinho

Helga M iranda de M agalhães L¡ma

E ntidade

Acumulaçáo de Funções

F unçäo

Docênc¡a

Act¡v¡dade médica, de natureza ass¡stencial

Docênc¡a

Docência

Docênc¡a

Regime

Públ¡co

Públ¡co

Públ¡co

Público

Públ¡co

CHEDV

Fonte: RHV

O Despacho n.a 2534/2020 de designação dos elementos do Conselho de Administração,

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

interesse público e neste âmbito o elemento José Miguel Dias Paiva Costa, exerceu atividade de

docência na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa.

O despacho ns 11679 /2020, de 25 de novembro, autoriza o Diretor Clínico a exercer atividade

médica, de natureza assistencial, de forma remunerada no CHEDV, neste âmbito o elemento Carlos

Manuel Ferreira Carvalho exerceu atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada

no CHEDV, no ano de2021.

Os restantes elementos do Conselho de Administração não exerceram atividades/funções em

outras empresas.

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

adminishadores 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

2021. 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
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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 24q Anexo II do Decreto-

lei 18/2017, Comissão de Ética para a Saúde, Comissão de Qualidade e Segurança, Comissão de

Controlo de Infeção Hospitalar/Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo

de Infeções e de Resistência Antimicrobiana 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 e na Comissão Executiva Permanente da Direção de

Enfermagem que é presidida pela Enfermeira Diretora.

D. Fiscalizaçào

L. 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.q 1 do art.q 15.q dos Estatutos aprovados e publicados no Anexo Il ao Decreto-

Lei n.q 1'8/201'7, de 10 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

I48/2015, 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.e do RfSA, foi designado o Conselho Fiscal, através do Despacho do Secretário

de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde, de27 de março de 201.8. Apesar de à data

de 3L de dezembro, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga manter o estatuto de entidade de

interesse público (para efeitos do RJSA), este foi alterado pelo artigo 22.e da Lei n.e 99-A/2021, de 31

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

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

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

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

Conforme resulta do quadro abaixo, o Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos e

por um suplente, sendo um deles o presidente, nomeados por Despacho dos membros do Governo

responsáveis pelas áreas da saúde e das finanças, por um período de três anos [2018-2020),

renovável por uma única vez, não tendo ocorrido nova nomeaçã,o até à presente data.

Por consequência da cessação de funções do Presidente nomeado, comunicada ao Conselho de

Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE em 12 de novembro de 2020, o

Conselho Fiscal passou a apresentar a seguinte composição:

Quadro 7. Conselho Fiscal - Composição

Des¡gnação
Mandato

(lnício-Fim) Cargo

Presidente

Vogal

Vogal

Vogal Suplente

Presidente

Vogal

Vogal

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2020'

2020'

2020'

Nome

Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros

Dr.a Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis

Dr." Ana Alexandra Filipe Freitas

Dr." Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Dr. Ricardo Jorge P¡nto Reis

Dr.6 Ana Alexandra F¡lipe Fre¡tas

Forma (1) Oata

27-03-2018

27-03-2018

27-O3-2018

27-O3-2018

27-03-2018

27-O3-2018

27-03-2018

D

D

D

D

D

D

D

Assembleia Ceral (AC) / Deliberaçõo Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)
* A partir de 12 de novembro de 2020
Fonte: SCF - Serviço de Gestão Financeira

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

órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades

profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

Presidente do Conselho Fiscal I Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

Habilitações Académicas e Profissionais

o 201,0, Revisora Oficial de Contas, Inscrita na lista da OROC sob o n.q 1449;

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

Certform - Escola de Formação Prática;
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. 2001,, Curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade, promovido por Certform - Escola de

Formação Prática;

c "J,995, Licenciatura, curso de Economia, na Faculdade de Economia do Porto.

Atividade Profissional

o Revisora Oficial de Contas, desde 20L0;

o Contabilista Certificada, em exercício, desde 2003;

o Auditora financeira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, de 1995 a2010.

Outras atividades

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

atua como auditora externa;

r Participação em auditorias técnico-financeiras a projetos financiados pelos fundos

comunitários concedidos pela EU IFeder e FSE), promovidos por várias entidades;

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

quer a pessoas externas, bem como a colaboradores da sociedade;

r 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.

Vogal Executivo do Conselho Fiscal I Ricardo Jorge Pinto Reis

Habilitações Académicas e Profissionais

. 20L8, Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, na NOVA

Information Management School;

c 2004, Especialização para Auditores do Sistema Nacional de Controlo, no Instituto

Superior de Economia e Gestão;

o 1998, Licenciatura, curso de "Auditoria", no Instituto Superior de Contabilidade e

Administração de Lisboa.

Atividade Profissional

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

¡ Chefe de Equipa, Inspeção-Geral de Finanças, de 2008 a201'7;

r Inspetor de Finanças, Inspeção-Geral de Finanças, de 2002 a2008;

. Auditor financeiro, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, de 1997 a 2002.

Outras atividades

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

de diversas ações de formação na área do controlo e auditoria;

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

parceria com a comissão Europeia no domínio dos Fundos Comunitários;

r Participação em grupos de trabalho constituídos pela Comissão Europeia para o

desenvolvimento de temáticas especificas de auditoria no âmbito dos fundos

Comunitários.
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Vogal Executivo do Conselho Fiscal I Ana Alexandra Filipe Freitas

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-ISCTE);

o 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 Profìssional

. 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 20L9;

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

Ministério das Finanças, desde 1 de agosto de 201.4 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

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

Acompanhamento das Políticas Financeiras das Regiões Autónomas, desde setembro de

201.7;

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

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

¡ Vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da OGMA - Indústria Aeronáutica de

Portugal, S.4., desde 3L de março de 2020;

. 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 (lNAJ.

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.q 3, do artigo 3q da Lei n.e l4B/2075, de 9 de setembro, que aprovou

o Regime Jurídico da Supervisão e Auditoria, bem como do ponto 4 do Despacho de designação dos

membros do Conselho Fiscal do CHEDV, foi por este desenvolvido um processo de consulta a diversas

ROC/SROC, cuja avaliação culminou na apresentação de uma proposta à Tutela de nomeação do

Revisor Oficial de Contas do CHEDV para o período de 201.8 a2020.
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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 7B.s "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.a I40 /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 16q dos

Estatutos aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-Lei n.e 18/20t7, de 1,0 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.o 5 do artigo 4L4.", do

CSC.

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 2018, foi designado o Conselho Fiscal do CHEDV,

para o mandato 2018-2020, integrando os seguintes membros:

. Presidente: Dr. Joaquim Manuel Faria Barreiros;

o Vogal: Dra. Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro;

o Vogal: Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis;

. Vogal Suplente: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas.

Em consequência da cessação de funções do Presidente nomeado, comunicada ao Conselho de

Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE em 12 de novembro de 2020, o

Conselho Fiscal passou a apresentar a seguinte composição:

o Presidente: Dra. Márcia Alexandra Almeida de Sousa Ribeiro

¡ Vogal: Dr. Ricardo Jorge Pinto Reis;

¡ Vogal: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas.

Não existiu nomeação em2021, mantendo-se o Conselho Fiscal em funções em conformidade

com o previsto no n.e 6 do artigo 15q do Anexo II ao Decreto-Lei n.q LB/20I7, de L0 de fevereiro, que

prevê que o Conselho Fiscal se mantem em exercício de funções até à designação de novos ou à

declaração ministerial de cessação de funções.
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7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do

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

indicando designadamente, consoante aplicável:

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada

membro, apresentados segundo o formato seguinte:

Quadro 8. Conselho Fiscal - N.q de Reuniões

N.o Reuniöes Local de Realização lntervenientes na reunião Ausências dos membros do Orgão de
F iscalização

Porvideoconferência Presidente eVoga¡s do Conselho Fiscal
Não se verif¡caram ausênc¡as em qualquerdas
o nze reuniões realizadas

Fonte:Conselho FiscaI

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

outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do

exercício

Os membros do Conselho Fiscal do CHEDV exercem idênticas funções no Centro Hospitalar

Tâmega e Sousa, 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)

L. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número

de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente iunto da empresa eþu grupo.

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

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

Nos termos do Despacho Conjunto das Finanças e da Saúde, de 25 de setembro de 2018, foram

designados para o CHEDV, para o triénio 20L8-2020, como Revisor Oficial de Contas efetivo, a

Sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, S.4., inscrita na OROC sob o n.a 71 e registada na
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CMVM sob o n.q 201,61,406, representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva funqueiro Mendonça

(ROC n.q 1530 e registado na CMVM sob o n.e 201,61,140).

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, renováveÌ apenas uma vez.

3. Indicação do número de anos em que a SROC eþu o ROC exerce funções

consecutivamente iunto da entidadefgrupo, bem como indicação do número de anos

em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o

presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência.

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

25/09/2018, para o triénio 201,8-2020, não tendo ocorrido nova nomeação até à presente data. O

ROC mantem-se em funções. Foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes.

Quadro 9. Cargo, Identificaçio e Designação do Revisor Oficial de Contas

l&ditlc.çao tROCtROC

4

C.rto
O.rttÉf¡o

Fomr It D.!, 9Nþ

t!ryö.r

$¡tos Cåru¿bo tAssoc&s,
SROC. SA.SROC nc71

fl.'d. ¡r.clç¡o É
oFoc R.¡Êlo É

ctvt
o.r, do

æ¡.ææ 71 2la-mß

Nota: Dever ser ident¡ficada o efetivo (SROC e ROCJ e suplente (SROC e ROC)

(1) lndicar AG/DUE/Despacho (D)

Quadro 10. Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços do Revisor Oficial de Contas

Nome
Remuneração Anual 2021 (Q

B ruta

Santo s Carvalho & Associados, SROC, SA 30.627,00

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à empresa eþu prestados pelo

ROC que representa a SROC, caso aplicável.

Não aplicável. Não são prestados quaisquer outros serviços pelas SROC acima mencionadas ao

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE.
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F. Conselho Consultivo

L. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário

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

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

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

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

Segundo os estatutos dos Hospitais EPE [Decreto-Lei n.q 18/2017 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 10 elementos, sendo constituído por:

Presidente, representantes dos municípios de Santa Maria da Feira, São foão 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.

O presidente do Conselho Consultivo foi nomeado em 6 de novembro de 2014, através do

Despacho ne 13478 /2014.

A última reunião do Conselho Consultivo foi realizada em 17 de janeiro de 20'J,9, onde se

aprovou, por unanimidade, os pareceres sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de2017 e

sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2018.

O presidente do Conselho Consultivo do CHEDV, Prof. Dr. Daniel Bessa, apresentou, nessa data,

a sua renúncia ao cargo, não tendo até à data sido substituído e o Conselho Consultivo não voltou a

reunir.

G. Auditor Externo

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no

cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM,

assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo

sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções

consecutivamente junto da entidade eþu do grupo, bem assim como a remuneração

relativa ao ano em referência.
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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 trabalhos, 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 202'J., não foi designado auditor externo.

VI. Organização Interna

A. Estatutos e Comunicacoes

L. Indicação das regtas aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa.

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

Anexo II ao Decreto-Lei n.e 78/2017, de L0 de fevereiro.

O artigo 36.a do Decreto-Lei n.e L33/201,3, de 3 de outubro, atualizado pela Lei nP 42/2016, 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".
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\Carccterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na

V 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 20L5, o Conselho de Administração aprovou, no

ano de 2016, o Regulamento de Comunicação de Irregularidades do Centro Hospitalar de Entre o

Douro e Vouga, EPE, que regula as normas, meios e política de comunicação de irregularidades

ocorridas na entidade.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas

existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional.

Dando cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção ICPCJ 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.

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 [CPCJ, 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 2022 a revisão do referido Plano, pretendendo

sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da utilização deste importante

instrumento de gestão.

B. Controlo interno e gestão de riscos

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

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

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

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RELATÓRIo DE GOVERNO SoCIETÁRIo



d

ç

&

Conforme previsto nos Estatutos, o CHEDV dispõe de um Sistema de Controlo Interno,

competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementação e manutenção, e ao

auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação.

O Sistema de Controlo Interno do CHEDV compreende várias normas, instrumentos e

mecanismos implementados que contribuem para a redução dos riscos relevantes, dos quais

destacamos:

¡ Serviço de Auditoria Interna.

. Gabinete de Apoio Jurídico.

o Gabinete de Qualidade, Auditoria e Certificação.

r Regulamento Interno.

. Código de Ética.

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

o Manuais de Procedimentos.

¡ Regulamento de Comunicação de Irregularidades.

¡ Sistema de Gestão de Qualidade e processo de certificação de Serviços pela norma NP EN ISO

9001:2008.

. Segregação de funções.

r Formação contínua.

¡ Reuniões periódicas de quadros dirigentes - avaliação e discussão de resultados.

De acordo com os Estatutos e conforme previsto no seu regulamento interno, o CHEDV possui

um Serviço de Auditoria Interna, competindo-lhe proceder ao controlo interno e de gestão de risco

nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos. Por outro

lado, nos termos dos documentos divulgados pela ACSS, o CHEDV tem vindo a implementar um

conjunto de normas para a salvaguarda dos investimentos e dos seus ativos.

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

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

global, integrada e coordenada de todos os riscos hospitalares [gerais e clínicos); desenvolver uma

política de gestão do risco; minimizar e controlar os riscos para os utentes, colaboradores,

património e todas as partes interessadas; contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de

prevenção dos riscos hospitalares.

0 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@.

lb
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No que se refere à melhoria contínua dos procedimentos de gestão de risco associados ao registo

e análise de incidentes relacionados com a segurança do doente passou-se a utilizar uma plataforma

de reporte acessível a todos os utilizadores através da nova versão do HER+.

O processo de identificaçáo, 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,

O responsável pelo Serviço de Auditoria Interna, Dr. Vitor Leite, cessou as suas funções em abril

de 2021, para ocupar o cargo de Vogal Executivo no Centro Hospitalar de Baixo Vouga.

O CHEDV selecionou através do processo de recrutamento, concluído a23 de junho de 2021,,,

uma candidata para o lugar que ainda não iniciou funções devido à demora do processo de

autorização de mobilidade por parte da entidade onde atualmente está vinculada.

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.

A política 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
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seu impacto negativo a níveis de risco considerados aceitáveis. Entenda-se por níveis de risco

considerados aceitáveis quando a probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de determinado

risco apresenta níveis baixos. Como regra geral nestes casos, a resposta consistirá em aceitar as

consequências do risco, caso este ocorra, com base numa decisão informada.

O PGRCIC do CHEDV encontra-se disponível no Portal do SNS e no site Institucional do CHEDV

através do acesso ao seguinte endereço:

http://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/02/pgrc lrevisao 20Li.pdf

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

hierárquic a ef ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.

Conforme definido nos Estatutos, o Serviço de Auditoria Interna depende, em termos orgânicos,

do Presidente do Conselho de Administração.

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

riscos.

Nos termos previstos no Regulamento Interno, o CHEDV tem outras áreas funcionais específicas

com competências no controlo de riscos clínicos e não clínicos, nomeadamente, o Gabinete de

Qualidade, Auditoria e Certificação, Comissão de Qualidade e Segurança e Comissão de Gestão de

Risco.

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

operacionais e iurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade.

No exercício da sua atividade, o CHEDV encontra-se exposto a riscos de diversa natureza, dos

quais destacamos os seguintes:

Riscos Económicos

A conjuntura de pressão económica, em conjunto com as necessidades em cuidados de saúde,

decorrentes da pandemia Covid-19 e sobretudo da pressão demográfica (por via do envelhecimento

da população), do aumento da prevalência de doenças crónicas e da inovação tecnológica e

farmacológica, constituem riscos relevantes para a atividade desenvolvida pelo CHEDV.

Neste contexto, destaca-se o forte impacto da pandemia Covid-19, que chegou a Portugal no

início de 2020 e continuou a marcar o ano de 202t. O CHEDV mantem em funcionamento todas as

estruturas específicas criadas em 2020, nomeadamente o reforço de recursos humanos, do

equipamento de ventilação e dos stocks de segurança de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e

tl
lt
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outros produtos, que constam dos anexos ao Despacho n.e 3219/2020,de 11 março, bem como os

espaços próprios para o tratamento de doentes com Covid-19, 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.

As circunstâncias verificadas em 2021 revelaram-se ainda mais exigentes do que em 2020,

nomeadamente em termos da elevada flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com o objetivo de

assegurar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares a todos os doentes, garantindo o tratamento

das diversas patologias, para além da Covid-19, de acordo com as respetivas prioridades clínicas e

em respeito pelos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.

Riscos Financeiros

Relativamente aos riscos financeiros, realçamos os seguintes riscos:

Aumento do valor dos pagamentos em atraso (dívida vencida há mais de 90 diasJ, uma vez que

as verbas transferidas para pagamento de dívida vencida a fornecedores externos, não foram

suficientes para fazer face à dívida vencida acumulada, que sofreu um aumento significativo na

sequência da pressão exercida por alguns fornecedores, que vieram exigir o pagamento a pronto,

sob pena de suspenderem a entrega de produtos vitais para assegurar a continuidade da

prestação imediata de serviços de cuidados de saúde pelo CHEDV.

Financiamento insuficiente face ao aumento dos gastos de estrutura, dos gastos com a retoma da

atividade assistencial e dos gastos decorrentes do combate à pandemia Covid-19,

nomeadamente:

o o aumento de 5,10lo dos gastos com pessoal que continuam a traduzir o impacto das

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Covid-19,

particularmente através da contratação de novos funcionários para assegurar a

prestação de cuidados de saúde aos doentes com Covid-19, e em simultâneo, respeitar

as medidas de apoio excecional à família, bem como para garantir a retoma da atividade

assistencial, recorrendo também ao reforço do programa de produção adicional;

o o aumento de 14,20/o, face a 2020, dos Custos com Mercadorias e Matérias Consumidas,

para o qual os medicamentos e o material de consumo clínico tiveram um contributo

determinante, refletindo a retoma da atividade assistencial que permitiu a recuperação

das listas de espera, bem como o forte aumento do consumo de medicamentos do foro

oncológico e do consumo de reagentes para a realização de testes de diagnóstico ao

SARS-CoV-2 que foram internalizados progressivamente, passando o CHEDV a ser

completamente autónomo a partir de agosto de 2021;

o o aumento de 2,7o/o dos gastos com fornecimentos e serviços externos, reflexo do

aumento generalizado da atividade assistencial, que se traduziu no aumento das
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subrubricas de Transportes de Doentes não Urgentes, Serviços de Alimentação e Outros

Serviços Técnicos de Recursos Humanos [que inclui os protocolos de cedência de

pessoal médico celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do SNS], entre outras, bem

como devido ao aumento de preços do mercado de energia e combustíveis; é de salientar

que para a evolução total dos fornecimentos e serviços externos, contribuiu

significativamente a diminuição dos gastos com os Serviços de Lavandaria e a redução

dos gastos com Patologia Clínica, resultado da internalização dos testes de diagnóstico

ao SARS-COV-2.

¡ Elevada dependência do financiamento por Contrato Programa.

¡ Impacto de situações de subfinanciamento de uma parte da atividade assistencial desenvolvida.

o Redução dos proveitos extra Contrato-Programa, como resultado da diminuição do valor das

prestações mensais dos espaços comerciais instalados na unidade da Feira reflexo da pandemia

Covid- 19.

¡ Dificuldades de cobrança das prestações de serviços junto das companhias de seguros.

r Dificuldade de cobrança de taxas moderadoras.

Riscos Operacionais

No que diz respeito aos riscos operacionais, destacamos as dificuldades sentidas em resultado

da pandemia Covid-L9, e da recuperação da atividade assistencial programada garantindo o acesso

e o cumprimento dos TMRG, em cumprimento rigoroso das orientações de segurança emanadas pela

DGS, através do reagendamento dos atos não realizados por força dos picos da pandemia e de uma

forte aposta na atividade cirúrgica realizada em regime de ambulatório, bem como na prestação de

cuidados de saúde no domicílio dos doentes.

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 fsegurança

da informação, dos dados, a questão da privacidadeJ, 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

É
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do CHEDV, com destaque para as disposições em matéria de contratação pública e de realização de

despesa pública.

No ano de 2020 e 2021., para fazer face às exigências do combate à pandemia Covid-19, foram

publicados diversos documentos legais e normativos, aos quais foi necessário dar cumprimento

imediato, num contexto de grande incerteza e rápidas alterações.

Não obstante os riscos referidos, 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 conformidade com o previsto nos Estatutos.

0 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.

Em202L, continuou em vigor o previsto na Circular Série A da DGO n.a 1398, de 08/04/2020,

no que se refere às instruções aplicáveis à execução orçamental enquadrável na contingência Covid-

19, onde foram criadas duas novas medidas (095 - "Contingência COVID 201,9 - prevenção,

contenção, mitigação e tratamento" e 096 - "Contingência COVID 2019 - garantir normalidade")

estabelecendo o envio mensal desta informação à DGO e à ACSS, relativamente à despesa realizada

acumulada até ao final do mês anterior.

Neste âmbito, são elaborados relatórios periódicos de acompanhamento e avaliação dos

resultados para o Conselho de Administração.
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8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados

na empresa relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.

Em conformidade com o disposto na legislação aplicável, o Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga, EPE assegura o cumprimento das obrigações legais relativamente ao processo de divulgação

de informação financeira.

No âmbito do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos, o CHEDV dispõe de vários

instrumentos e mecanismos internos que visam garantir a qualidade da informação produzida, a

integridade e a exatidão dos registos contabilísticos, dos quais se destacam os procedimentos de

controlo interno implementados nas áreas financeiras da instituição.

De referir ainda que, de acordo com o disposto nos Estatutos, a fiscalização e controlo da

legalidade da gestão financeira e patrimonial é exercida pelo conselho fiscal e por um revisor oficial

de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas. A este órgão compete, especialmente,

dar parecer sobre o relatório de gestão; acompanhar com regularidade a gestão através de balancetes

e mapas demonstrativos da execução orçamental; manter o Conselho de Administração informado

sobre os resultados das verificações e dos exames a que proceda; propor 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 aplicação do previsto na Circular Série A da DGO n.q 1398, de

0B/04/2020, no que se refere às instuções aplicáveis à execução orçamental enquadrável na

contingência Covid-19, onde foram criadas duas novas medidas (095 - "Contingência COVID 2019 -

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 e a publicação da Circular Série A da DGO

n.q 1400, de0B/02/202L, contendo instruções aplicáveis à execução orçamental.
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C. Regulamentos e Códigos

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

que a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais

relevantes e de maior importância. Indicação do sítio da entidade onde estes

elementos se encontram disponíveis para consulta.

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.q L33/201,3, de 3 de

outubro, alterado pela Lei n.a 75-A/201.4, de 30 de setembro e pela Lei n.q 42/201,6, de 28 de

dezembro.

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

entidades públicas empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.a 18/2017, de 10

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

A atividade do CHEDV rege-se pela seguinte legislação

o Decreto-Lei n.q 27 /2009, de 27 de janeiro, que cria o Centro Hospitalar de Entre o Douro e

Vouga, EPE;

¡ Decreto-Lei n.e 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.a 75-

A/201,4, de 30 de setembro e pela Lei n.a 42/201.6,de28 de dezembro, que aprova o regime

jurídico do setor público empresarial;

¡ Decreto-Lei n.q LL/93, de 15 de janeiro, com as alterações posteriormente introduzidas, que

aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde;

¡ Lei n.e 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 a 09 de junho de 2021.

O Regulamento Interno homologado encontra-se disponível para consulta no Portal do SNS e no

site da Internet da instituição através do seguinte endereço:

https://www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/2021/07/Regulamentolnterno.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
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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 para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a

sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação

sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos

seus clientes e fornecedores e demais tifulares de interesses legítimos,

designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores

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

a entidade (vide artigo 47." do R|SPE).

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE dispõe de um Código de Ética, datando a

última atualização de 20Ll, divulgado internamente junto dos seus colaboradores através da

Intranet e disponível para consulta externa no Portal do SNS e no slte d,a Internet da instituição,

através do acesso ao seguinte endereço: http://www.chedv.min-saude.pt/wp-

c o nte nt/u p loads/s ite s/2 6/2 0 2 0 / 0 2 / Codig o eti ca. 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

estabeìecidos pelo Decreto-Lei n.a B0/2OtB, 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 corrupção e sobre a elaboração do
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Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do

n." 1 do artigo 2." da Lei n." 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." do RISPE).

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do CHEDV é um

instrumento de gestão utilizado na identificação,avaliação, monitorização 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, que incluem:

¡ fatores potenciais de risco - identificação dos fatores suscetíveis de afetarem a concretização

dos objetivos do CHEDV e passíveis de gerarem a prática de atos de incumprimento;

. avaliação do risco - classificação desses fatores quanto à sua sensibilidade ao risco, ou seja,

probabilidade de ocorrência e nível de impacto esperado;

. resposta ao risco - definição de medidas preventivas, incluindo procedimentos de controlo,

que visam evitar e/ou minimizar os efeitos negativos dos fatores identificados.

De acordo com as recomendações e orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção, o

PGRCIC visa:

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;

Definir um sistema de controlo e de monitorização das medidas implementadas e respetivos

efeitos.

O Plano está publicado no Portal do SNS e no site da Internet d,a 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 2022 a revisão do referido Plano, pretendendo

sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da utilização deste importante

instrumento de gestão.

Dando cumprimento à legislação e regulamentação vigente, incluindo o disposto no n.q L3 do

artigo 19.q dos Estatutos, publicados emAnexo II ao Decreto-lei n.q lB/2017, 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.a 1 do

artigo2.e da Lei n.e 54/2008, de 4 de setembro.
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O relatório de execução encontra-se publicado no Portal do SNS e no si¿e da Internet da

instituição, podendo ser consultado através do seguinte endereço:

h t t p : / /www. c hedv. m i n -s a u d e. p t/w p:

content/uploads/sites/Z6/2020/02/CHEDV PGRCIC Relatorio Anual 2014.pdf

D. Deveres especiais de inforn'raçào

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

que a emPresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de

informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do artigo 44.o do R|SPE), a

saber:

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

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

Não aplicável, o CHEDV não tem qualquer prestação de garantias financeiras nem de assunção

de dívidas ou passivos de outras entidades.

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

indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar;

A informação supracitada é reportada mensalmente pelo CHEDV através do SICA - Sistema de

Informação de Contratualização e Acompanhamento, da ACSS.

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

investimento e as fontes de financiamento;

A informação prevista neste ponto é reportada através do SICA - Sistema de Informação de

Contratualização e Acompanhamento, da ACSS, sendo adicionalmente remetida para a DGO, ARS

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

do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde nP 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.
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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.

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do

órgão de fiscalização;

A referida informação é reportada através do SIRIEF - Sistema de Recolha de Informação

Económica e Financeira, de acordo com as orientações emanadas pelo Despacho do Ministro de

Estado e das Finanças n.a 'J.4277 /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.' L do artigo 45.o do RJSPE).

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE assegura o cumprimento dos deveres de

transparência a que se encontra sujeito, nos termos do RJSPE, através da publicação de toda a

informação relevante no site d.a Internetinstitucional, acessível a partir do seguinte endereço:

http : //www.c hedv, min -sa ude. p t/

Importa salientar que o CHEDV remete toda a informação relevante para publicação no Portal

do SNS e no s¡fe da internet do Setor Empresarial do Estado, da DGTF.

E. Sítio da Internet

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

sobre a empresa (vide artigo 53.o do R|SPE):

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 17L.' do CSC;

h ttp : / /www. c hedv. m i n - saude. p t
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b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos eþu comissões;

https:.//www.chedv.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/26/202 L /07/Regulamentolnterno.pdf

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estafutários e respetivos elementos
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entíqt/centro-
hosp i ta Ia r-d e -e n tre -o - do u ro - e-vo u ga - e p e

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 contratuais
da prestação de serviço público;

https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao 2021 VHom.pdf

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

nos últimos três exercícios.

http:,//www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEï/Documentos/see chedv/chedv 16 0B 201.8 esforco rtnanceiro pub

lico.odf

As informações referentes aos pontos acima mencionados estão disponível no site da internet

do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE: http://www.chedv.min-saude.pt/ e nos respetivos

microsites 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: //www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-

de-e n t re - o - dou ro - e -vo ug a - e p e
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F. Prestacào de Serr,'iço Público ou de Interesse 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.

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

entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à

remuneração dessa atividade (vide n." 3 do artigo 48.o do RISPE).

No Acordo Modificativo ao 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 titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo

respetivo setor de atividade (vide n."s L, 2 e 4 do artigo 48." do RISPE), das quais

deverão constar os seguintes elementos:

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;

A proposta de Contratualização é elaborada anualmente pelo CHEDV com base nas orientações

da ACSS que em 2021, constam dos Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de

Saúde no SNS.

As receitas dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde dependem, em grande

medida, do sistema de financiamento definido pela Administração Central do Sistema de Saúde

(ACSSJ, em sede de Contrato-Programa para as principais linhas de atividade.

O valor do Acordo Modificativo ao Contrato Programa para202l no montante total de 106.091

milhares de euros, apresenta um aumento de 4.1.26 milhares de euros, face a 2020.

Quando isolado o valor dos Custos de Contexto e dos Incentivos apresenta um acréscimo de

4.821 milhares de euros, face a2020, para tal contribui, não só o aumento da atividade assistencial

prevista, mas também ao aumento de preços em várias linhas de atividade, destacando-se o aumento

de 50lo nas linhas de internamento, incluindo a hospitalização domiciliária, o aumento de 4,30lo nas

consultas sem majoração e de 3,9%o nas consultas com majoração, bem como o aumento de preços

ao nível das sessões de hospital de dia.
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É de referir que o Acordo Modificativo ao Contrato Programa para202l inclui ainda uma verba

de 5.864 milhares de euros a título de custos de contexto parafazer face às situações extraordinárias

não cobertas pelo contrato programa em termos de atividade assistencial, o qual regista uma

diminuição no montante de 901 milhares de euros, face a2020.

Os incentivos institucionais continuam a manter um peso importante, no cômputo do valor do

Acordo Modificativo ao 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 verificar-se um conjunto de situações que retratam um

subfinanciamento crónico de uma parte da atividade assistencial desenvolvida pelo CHEDV, 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;

a mesma situação verifica-se ao nível da atividade assistencial desenvolvida pelo Centro de

Referência da Área de Oncologia para o tratamento do Cancro Hepatobíliar/Pancreático que

embora tenha preços majorados, estes são insuficientes para cobrir os elevados custos

suportados;

os tratamentos de Medicina Física e Reabilitação, agravado pelo aumento do número de

doentes, nomeadamente os novos doentes com Covid de longa duração, que 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 para202l" publicada pela ACSS em setembro de 2020

https://www.ocss.min-saude.pt/wp-content/uploods/2020/77lTR-Controtuolizocao 2027 VHom.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

para2021", em setembro de2020, no qual são estabelecidos os princípios orientadores do processo
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de contratualização de cuidados de saúde no SNS a desenvolver, no que respeita a atividades,

objetivos e resultados a alcançar pelos prestadores.

Com o processo de contratualização, pretende-se contribuir para garantir o acesso atempado, a

qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde que são prestados aos utentes do SNS, com base numa

cultura de gestão rigorosa, responsável, transparente e focada na resposta às necessidades em saúde

de todos os cidadãos.

O processo de contratualízação de cuidados de saúde para o ano de 2021 foi executado num

contexto de elevada complexidade e incerteza, gerado pelos efeitos da situação de Emergência de

Saúde Pública de âmbito Internacional declarada a 30 de janeiro de 2020 pela Organização Mundial

de Saúde [OMS] pâra a infeção por SARS-CoV-2 ICOVID-19), com posterior declaração de Pandemia

decretada a L 1 de março de 2020.

As novas exigências associadas à pandemia da C0VID-19 que se juntam às restantes

necessidades em saúde da população exigem a definição clara das linhas orientadoras para a

prestação de cuidados de saúde no ano de 2027, contribuindo assim para que os serviços de saúde

possam continuar a ajustar-se progressivamente à evolução epidemiológica registada e ao

conhecimento científico acumulado.

Nesta sequência, as orientações que constam desse documento seguem uma linha de

continuidade da política de saúde desenvolvida durante o ano de 2020, permitindo a necessária

adaptação e flexibilidade regional e local para responder às expectativas e exigências da população e

dirigem-se a cada uma das áreas específicas de prestação de cuidados do SNS.

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 apresenta em 202I um valor negativo de 1.5.079 milhares de euros, apresentando

uma evolução desfavorável face ao ano de 2020, em que tinha atingido um valor de - 6.922 milhares

de euros, mas significativamente favorável relativamente a 2019.
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]LOs resultados obtidos pelo CHEDV em 202L foram afetados, entre outros, pelos seguintes

fatores:

a) Ao nível dos rendimentos, os valores apresentados refletem uma diminuição de 0,4o/o face a

2020, justificada pelo:

. reforço da capacidade de resposta do CHEDV, que apesar de todos os

constrangimentos, conseguiu superar a atividade realizada em anos anteriores e

aumentar os bons níveis de produtividade, o que se traduziu no valor da prestação

de serviços faturados ao SNS, no montante de 99.3L0 milhares de euros [excluindo

os custos de contexto), que apresenta um aumento de 4.974 milhares euros, face a

2020 e de 17.1L8 milhares de euros, face a201.9;

. acerto de estimativas, que em 2020 ascenderam a 4.117 milhares de euros,

apresentam em 2021 um valor nulo;

. custos de contexto no valor de 5.684 milhares de euros, considerados no Acordo

Modificativo ao Contrato Programa para 202'J., para fazer face às situações

extraordinárias não cobertas em termos de atividade hospitalar, nomeadamente o

acréscimo de custos para tratamento de doentes com Covid-19 que apresentam

uma redução de 901 milhares de euros, quando comparado com o ano anterior.

b) Ao nível dos gastos, verificou-se um aumento no montante de 8.431 milhares de euros, o que

corresponde uma taxa de crescimento de 7,1o/o,face a2020, devido essencialmente a:

um aumento de Gastos com Pessoal no montante de 3.737 milhares de euros,

sobretudo devido aos seguintes fatores: 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.a L0-A/2020, de L3

de março, pagamento do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia

da doença Covid-19, em conformidade com a Portaria na 69 /202L de 24 de março,

pagamento das horas extraordinárias realizadas no período de 3 de fevereiro a 3 de

abril de 202L,nas áreas de tratamento de doentes com Covid-19, com acréscimo de

500/0, âumento da atividade realizada em regime de produção adicional interna com

vista à recuperação das listas de espera;

um acréscimo no Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, no

montante de 3.773 milhares de euros justificado pelo aumento de 1.L44 milhares

de euros na subrubrica de Reagentes e Produtos de Diagnóstico, devido à criação

do laboratório de Biologia Molecular, a funcionar desde junho de 2020 e que veio

permitir a internalização progressiva da realizaçã.o dos testes SARS-CoV-2; pelo

aumento de 1.440 milhares de euros na rubrica de Material de Consumo Clínico,

com especial ênfase para o consumo de equipamentos de proteção individual e para

o consumo de outro material de consumo cirúrgico, em consonância com o aumento

da produção assistencial verificada;

a

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

482 milhares de euros, face a 2020, que se verificou em diversas rubricas na

sequência da retoma da atividade assistencial, com destaque para as rubricas de

"Serviços de Alimentação", "Transporte de Doentes não Urgentes" e de "Outros

Serviços Técnicos de Recursos Humanos", que inclui os protocolos de cedência de

pessoal médico celebrados entre o CHEDV e outros hospitais do SNS. O aumento

total da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos não é mais elevado, porque

é compensado pela diminuição registada em diversas rubricas, das quais

destacamos: -533 milhares de euros nos "Subcontratos" devido à redução dos

gastos da Patologia Clínica em resultado da internalização dos testes ao SARS-COV-

2; -336 milhares de euros nos "Serviços de Lavandaria" na sequência da reabilitação

do equipamento que permitiu aumentar a atividade de lavagem da roupa hospitalar

e -292,7 milhares de euros nos gastos com "lnternamentos" devido à diminuição de

doentes cirúrgicos transferidos ao abrigo do SIGIC e à diminuição do recurso a

camas de internamento no exterior;

um acréscimo de 303 milhares de euros, nas Amortizações do Exercício resultado

principalmente do aumento das amortizações de Equipamento Básico, na

sequência das aquisições de equipamento médico-cirúrgico, no qual estão incluídos

os equipamentos adquiridos no âmbito da pandemia Covid-19, nomeadamente

ventiladores, monitores de sinais vitais, bombas infusoras e seringas perfusoras

cuja taxa de amortização é de 20o/o ao ano.

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 48" do RJSPE

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa 2021, foi celebrado pela ACSS, pela ARS Norte e

peìo CHEDV , em 29 de dezembro de 2020, e cumpre todos os requisitos legais de definidos no nq 1

do artigo 4Be do RJSPE.
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VII. Remunerações

A. Competência para a determinação

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

sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos

dirigentes da empresa.

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

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

Decreto-Lei n.e B/2012, de 1B de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.e 2/2012, de

25 de janeiro, sendo determinada por Resolução do Conselho de Ministros e obedecendo ao disposto

no n.q 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.q 1B/2012,de 2L de fevereiro, e à classificação

atribuída pela Resolução do Conselho de Ministros n.q 36/20'1,2, de 26 de março, alterada pelas

Resoluções do Conselho de Ministros n.es 97 /2012, de 2'J. 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 15q dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-lei nq 18/20 17 , de 1,0 de fevereiro.

Relativamente à remuneração do Revisor Oficial de Contas, esta 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, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias

e a emPresa, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo

51." do RISPE).

No âmbito do disposto no artigo 51.a do RISPE, os membros do Conselho de Administração

procederam à emissão de declaração de independência, declarando absterem-se de interferir nas

decisões envolvendo os seus próprios interesses (ver documentos incluídos no ponto 4 dos 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 4.4 do Decreto-lei n.q 14/2014,de22 dejaneiro, publicadas

em https://www.chedv.min-soude.pt/instrumentos-de-oestao/incompotibil¡dodes/. e das declarações de

inexistência de incompatibilidades ou impedimentos para o exercício de funções, nos termos do n.q

B do artigo 22.e do Decreto-Lei n.e 77/2007 e do n.a 1 do artigo 11.q da Lei n.q 64/93, de 26 de agosto,

remetidas para a Procuradoria-Geral da República.
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3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos

membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51o do RJSPE, 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 [ver documentos incluído no ponto 4.

dos anexos).

B. Comissào de Fixaçào de RemuneraçÒes

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 RemuneraçÒes

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

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

Público, conjugado com a Resolução do Conselho de Ministros n.e LB/20L2,d.e2L de fevereiro e a

Resolução do Conselho de Ministros n.e 36/20t2,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.a 73/20L5, de L9 de fevereiro, aplicando as remunerações supracitadas aos membros

do Conselho de Administração, com exceção do Diretor Clínico, autorizado, no Despacho n.e 2534, de

24 de fevereiro, a optar pela remuneração do lugar de origem.

A remuneração do Conselho Fiscal, é fixada nos termos do artigo L5e dos Estatutos do CHEDV,

aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-leine 1.8/2017, de L0 de fevereiro.

Relativamente à remuneração do Revisor Oficial de Contas, esta é fixada no respetivo Despacho

de nomeação. Em conformidade, a remuneração do atual Revisor 0ficial 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.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPERemróruo DE covERNo socrsrÁRro



e

tr
tþ

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 obietivos

de longo prazo da empresa.

Não aplicáveis, as remunerações são fixadas de acordo com a legislação em vigor

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

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de

desempenho nesta componente.

Não aplicáveis, as remunerações são fixadas de acordo com a legislação em vigor

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

com menção do período de diferimento.

Não aplicável, não houve lugar ao pagamento de qualquer componente variável.

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

efeitos de atribuição de prémio.

Não aplicável, por força da legislação em vigor.

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

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

individuais.

Não aplicável, por força da legislação em vigor

D. Divulgação das Remunerações

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.

É-Ø
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O montante anual da remuneração auferida em 202'J., pelos membros do Conselho de

Administração do CHEDV apresenta-se no seguinte quadro:

Quadro 11. Estatuto do Gestor Público

Estatuto do gesto r P úblico

Remuneração mensal bruta ( €)

M embro do CA
Fixado Classif¡cação D espesas

R e prese ntaçãoVe nc ¡me nto

José M iguel Dias Paiva e Costa (a)

Carlos M anuel Ferreira Carvalho

Sara Cr¡stina da S¡lva Pereira

Rita M anuela Lo pes de M o utinho

Helga M iranda de M agalhães Lima

S

OP RLO

S

S

s

B

B

B

4.304,94

4.045,64

3.443,95

3.443,95

3.443,95

772197

1377,58

1377,58

1377,58

1377,58

valores ern eurosFonte: RHV

a) Aplicação do ne1 do art. 182q do DL ne 33/2018, de 15 de maio

OPRLO: Opção Pela Remuneração do Lu8ar de Origem - prevista no na 8 do artigo 28.4 do EGP

Quadro 12. Remuneração Anual

Remuneração Anual 2021 (q

M embro do CA
F ¡xa (') Var¡ável

25.886,61

3 r0.9 7 6,64 2 5.886,61 374.228,11

Fonte:RHV

(*), Vencimento e despesas de representação.

[1). Acresce à remuneração fìxa, o valor relativo aos subsfdios de férias e natal.

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,e 1,1,679/2020, 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.

Quadro 13. Benefícios Sociais

Vâlor do Sub!¡dio d. R.tôiçåo R.sim. d. P.ol.çåo Soc¡âl S€guro do Vid. S€suro do S.údo

José M iguel Dias Paiva e Costa

Carlos M anuel Feneira Cârvalho

Sara Cristina da Silva P ereira

R¡ta Manuela Lopes de Moutinho

Helga M iranda de M agalhães Lima

72.322,92

65.078,64

57.858,36

57.858,36

57.85836

B ruta

80.932,80

99.056,53

64.746,26

64.746,26

64.746,26

il.mbro do Org¿o d.
A dm¡ñiclr.çåo

D¡ár¡o '::i:;;'ri'
Enc.rgo

ldontil¡cår ¡núal d.
Entld¡do

ldsntif¡c¡r Encar0o ¡nuâl da Enc¡rgo enu¡l Encårso ¡nuel de
Entid¡dô d¡ Ent¡dâd. Entid.d.

.Ml(tahP-..6t
eù.HeadÊeáßC*db
S-.Cd¡Þôgfv.Pã
Rølraruda bpéêModîño

I,T
1,V

1îr
+n
177

l:Xtl(t1

107 27

1É12
1O7 27

11'173

az44
21æ1ü
,697p
t377,¡
É3nÁ

9S

CGÁ

C,GÁ

s.s

93

il^

xÁ

t^.

xá

x¡
NA

ta¡.

tr^

xÁ

'l¡

¡¡
ñ¡.
¡-4,

t'al.

s.9 t0.03
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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-adminishadores executivos

relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

Em 2021, o CHEDV não pagou, nem deve qualquer indemnização a ex-administradores

executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. Não existe cessação de

funções de nenhum administrador.

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 14. Remuneração do órgão de fìscalização

Remuneração Anual (9

Nome
Rêduçõss Remunsrató r¡as

(21
Bruto (1) valo r F¡nal (3)=(1)-(2)

M árcia Alexandra Alme¡da de Sousa R¡beiro

Ricardo Jorge Pinto Re¡s

Ana Alexandra Fil¡pe Fre¡tas '

'17037,74

8.278,34

8.332,O

11037,74

8.278,U

8.332,ú

Fo nte: R HV 27 .648,18
*hrcluio valorde s ubs ídio de férias (53.7ó€) ¡eferente ao ano 2020 pago ern 202 I

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 18/2017, 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

controlo no ano de202\.

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 Acordo Modificativo ao Contrato-Programa, o que

representa 97,5o/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.q 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

20'1.7.

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

Não existem transações fora das condições de mercado.
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c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5'7o

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

Em 2021,, apenas o volume de faturação das empresas Uniself, S.A e Dr. Campos Costa, S.A,

atingiu mais de 5o/o do total dos fornecimentos e serviços externos, apresentando os montantes de

1..318.613,94 euros e de 1.151.503,20 euros, respetivamente.

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económicos, social e

ambiental

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão

para ponto do relatório onde 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 capítulo II

(Missão, Objetivos e Políticasl do presente relatório.

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social

e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.

A sustentabilidade económico-financeira do CHEDV, exige um contínuo esforço da aposta na

permanente busca por elevados níveis de aproveitamento da capacidade instalada e da eficiência na

gestão dos recursos, o que permitiu melhorar o indicador "Gastos Operacionais/Doentes Padrão",

que regista em 2021o valor de 3.954,15€, apresentando uma redução de 7 ,40/o, face a 2020.

Os esforços desenvolvidos durante 2021,, permitiram ao CHEDV atingir máximos históricos em

termos de volume de atividade assistencial, nomeadamente ao nível cirúrgico, e paralelamente

assegurar uma resposta adequada aos picos da pandemia.

A dinamização da atividade assistencial traduziu-se na melhoria do acesso com um grau de

cumprimento do Tempo Médio de Resposta Garantido da Lista de Espera para Consulta em 94,70/o e

da Lista de Inscritos para Cirurgi a em 89,7o/0.
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As principais linhas de atuação definidas pelo Conselho de Administração para 2021. visam a

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

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

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

cuidados hospitalares.

As circunstâncias verificadas em 202L revelaram-se ainda mais exigentes do que em 2020,

nomeadamente em termos da elevada flexibilidade organizativa e da aposta na utilização eficiente

dos meios disponíveis, técnicos e humanos, os quais passaram a estar orientados com o objetivo de

assegurar o acesso aos cuidados de saúde hospitalares a todos os doentes, garantindo o tratamento

das diversas patologias, para além da Covid-19, de acordo com as respetivas prioridades clínicas e

em respeito pelos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.

Trata-se de um ano muito exigente, caracterizado por períodos de fortes medidas de combate à

Covid-19 e por períodos de retoma de atividade assistencial, em garantia da segurança no âmbito das

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

O CHEDV manteve em funcionamento todas as estruturas específicas criadas para o combate à

pandemia Covid-19 em2020, nomeadamente o reforço de recursos humanos, do equipamento de

ventilação e dos stocks de segurança de EPI, medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos,

que constam dos anexos ao Despacho n.e 3219/2020, de L1 março, bem como os espaços próprios

para o tratamento de doentes com Covid-1,9, 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.

O ano de 202\ foi ainda marcado pela vacinação contra a Covid-L9 dos profissionais do CHEDV,

organizada pelo Serviço de Medicina do Trabalho em articulação com o Serviço Farmacêutico, em

cumprimento das diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo sido administradas 1..923

primeiras doses, 1.864 segundas doses e 1..693 doses de reforço, perfazendo um total de 5.480

administrações.

Atividade Assistencial

Em 2021, apesar da incerteza quanto à evolução da pandemia Covid-19, o CHEDV prosseguiu

com a estratégia, que vem desenvolvendo desde sempre, de compromisso com a garantia da

acessibilidade aos cuidados de saúde da população da sua área de influência, num ambiente de

melhoria contínua da qualidade e do grau de satisfação dos utentes, através da diferenciação da sua

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

instalada, bem como da eficiência na gestão dos recursos.

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

prosseguiu a implementação da sua estratégia, assegurando:
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a A reorganização dos seus serviços de forma a criar condições flexíveis para o reforço da sua

capacidade de resposta aos doentes com Covid-19, nomeadamente no Serviço de Urgência,

na UCIP e no Serviço de Medicina Interna.

Uma adequada resposta à pandemia Covid-19, suspendendo a atividade assistencial não

urgente e não prioritária, em cumprimento das orientações do Ministério da Saúde, sempre

que a evolução da pandemia assim o exija.

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

no exterior, desde março de 2020, 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 retoma da atividade assistencial programada garantindo o acesso e o cumprimento dos

TMRG, em cumprimento rigoroso das orientações de segurança emanadas pela DGS, através

do reagendamento dos atos não realizados por força dos picos da pandemia e de uma forte

aposta na atividade cirúrgica realizada em regime de ambulatório, bem como na prestação

de cuidados de saúde no domicílio dos doentes.

A dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária através do reforço da

equipa e da atribuição de uma nova viatura, o que permitiu a duplicação da capacidade de

internamento, sendo agora possível tratar 1,0 doentes em simultâneo no seu domicílio,

garantindo o tratamento num ambiente mais humanizado.

O início da atividade da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos (UCIM) e da Unidade de

Cuidados Intermédios Cardíacos (UCIC) que, em resultado de uma parceria entre o Serviço

de Medicina Interna e o Serviço de Cardiologia, partilham o espaço físico e os recursos

humanos. A UCIM é constituída por l L camas de nível 1 e trata doentes de Medicina Interna

que exigem maior vigilância, sem que tal represente uma sobrecarga acrescida para a UCIP.

A UCIC é constituída por 4 camas de nível 1 e trata doentes cardiovasculares instáveis,

contribuindo para a redução do número de doentes a serem internados no CHVNG/E ou

outros hospitais de nível superior.

O desenvolvimento da atividade pela nova Ambulância de suporte imediato de vida (SIVJ,

com base na unidade hospitalar de OAZ, permite alavancar a capacidade de intervenção do

CHEDV em toda a região da sua área de influência, constituindo um meio de articulação com

a restante rede hospitalar.

A criação do laboratório de Biologia Molecular, com atividade desde junho de 2020, veio

permitir a internalização progressiva da realização dos testes de SARS-CoV-2, passando o

CHEDV a ser totalmente autónomo nesta área a partir de agosto de 202L.

O serviço de MFR efetuou uma aposta na dinamização da atividade do HDI através do

aumento das sessões de Medicina Física de Intervenção e Reabilitação Respiratória, bem

como através da criação de sessões de Reabilitação Cardíaca fem colaboração com o serviço

de Cardiologia) e de Reabilitação Covid de longa duração.
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Os serviços de Imagiologia e Patologia Clínica passaram a contar com uma escala de médicos

de urgência até às 20 horas, visando a melhoria da qualidade das prescrições dos

exames/análises e a eficácia dos seus resultados, o que gera uma maior eficiência e

produtividade dos serviços.

A recuperação das listas de espera, de consulta externa, cirúrgicas e de exames, levada a cabo

por diversas especialidades, nomeadamente: Gastrenterologia, Reumatologia, Pneumologia,

Urologia e Ortopedia.

A ambulatorizaçã,o progressiva de diversos procedimentos cirúrgicos, nomeadamente da

implantação e substituição de pacemakers, entre outros.

A progressiva internalização de diversos exames anteriormente realizados em prestador

externo do setor privado, nomeadamente das enteroscopias assistidas por cápsula, testes

SARS- CoV-2, entre outros.

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

especialidade de Psiquiatria, com o objetivo de reforçar a acessibilidade dos utentes aos

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

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

do programa Cancro do Cólon e Reto.

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

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

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

hospitais do SNS, nomeadamente a realização de exames na área de Otorrinolaringologia.

A conclusão da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

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

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

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

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

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

o ACES Feira/AroucaJ; c) Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia (em

regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).

Qualidade e Segurança do doente

O CHEDV prosseguiu a sua atuação no sentido de garantir a prestação de cuidados de saúde

seguros, eficientes e centrados nas necessidades do doente, através de interuenções coordenadas e

sistemáticas que garantem elevados padrões de qualidade.

A melhoria da segurança do doente é fomentada pelo trabalho em equipa, pela eficácia da

comunicação estabelecida entre os profissionais e entre profissionais e doentes, e pelo planeamento

rigoroso dos cuidados de forma a evitar o erro clínico.

Em2021, o desenvolvimento dessa estratégia passou pela adoção das seguintes medidas:
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A continuação dos trabalhos com vista à certificação de serviços pela ISO 9001:20L5,

alargando a novos serviços o processo em curso, nomeadamente: Serviço Farmacêutico,

Otorrinolaringologia, Obstetrícia, Medicina Interna, Serviço de Medicina Intensiva

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

0rtopedia, Pediatria e Neonatologia.

A renovação da Certificação do Centro de Referência de Oncologia Adulto - Cancro

Hepatobiliopancreático (CR-HBP).

A participação no SINAS, com a avaliação da excelência clínica em todas as áreas definidas

pela Entidade Reguladora da Saúde.

A elaboração de manuais de boas práticas e formação dos profissionais.

A criação e gestão de um Plano de Auditorias Clínicas e Não Clínicas.

A realização do simulacro anual de incêndio no HSS.

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
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está presente no quotidiano do CHEDV, seja na implementação de políticas e planos, com foco

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

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

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

controlo ambiental aos pontos críticos e de auditorias às práticas; no planeamento da formação e

informação dos trabalhadores, com foco na sensibilização para os problemas ambientais e na base

comportamental que os desencadeia.

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 valorização dos resíduos, mantendo sempre a eficiência e segurança das operações de gestão,

promovendo a implementação de melhores técnicas disponíveis e fomentando a inovação, tendo

sempre em conta o aumento da procura dos cuidados de saúde e da utilização de materiais

descartáveis.

Neste sentido, têm sido implementadas algumas medidas que se enumeram de seguida

Realização de avaliações de diagnóstico e auditorias às práticas de triagem e

acondicionamento com vista à redução dos resíduos perigosos produzidos, ao aumento da

quantidade de resíduos encaminhados para fileiras/fluxos de resíduos específicos;

Aquisição de novos equipamentos para triagem e acondicionamento de resíduos recicláveis;

Devolução de embalagens usadas ao fornecedor para reutilização, sempre que possível;

Substituição de produtos perigosos por outros com menos riscos e alteração de alguns

procedimentos para reduzir a quantidade e o carácter perigoso dos resíduos resultantes;

Contratação de empresas certificadas e autorizadas para realizar operações de gestão de

resíduos para garantir o correto encaminhamento, tratamento e destino final dos resíduos;

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 concluir até ao final de2022;

Formação e sensibilização dos trabalhadores.
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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).

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

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 oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e

a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.o 2 do

artigo 50.' do RISPE)

No cumprimento da legislação em vigor e orientações sobre a matéria "As empresas detidas pelo

Estado devem adotar planos de igualdade, após um diagnóstico da situação, tendentes a alcançar nas

empresas uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a

eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e prof,issional", 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

19/2012, de 23 de fevereiro;

Em relação à promoção da igualdade prevista no artigo 50.e do RJSPE, importa referir que o

CHEDV tem promovido a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, tanto na contratação

dos seus recursos humanos como nas políticas remuneratórias. A política atrás referida é refletida

na estrutura de pessoal do CHEDV, em que cerca de 81,,6 0/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 L do artigo 50.o do R|SPE);
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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.

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

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

quais destacamos:

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

CHEDV para colocação de médicos para a frequência do internato médico, mediante o

alargamento da respetiva capacidade formativa de Internos de Formação Geral e de

Formação especializada.

¡ A continuidade do Projeto pela continuidade do Projeto de Formação de Profissionais do

Sector da Saúde, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no âmbito do Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020, contemplando o

financiamento de ações de formação e a realização de ações de formação adicionais em

outras áreas definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde.

¡ A criação da "Escoìa de Formação Luis Vega" após uma avaliação criteriosa tutelada pelo

gabinete de certificação e acreditação do departamento de formação em emergência médica

do INEM, pelo que o CHEDV se encontra atualmente aprovado e capacitado como entidade

formadora certificada nos seguintes produtos pedagógicos:

o Suporte Básico de Vida no Adulto - SBV

o Suporte Básico de Vida em Pediatria - SBV P

o Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa - SBV DAE

o Suporte Avançado de Vida no Adulto - SAV

Este leque formativo permite alcançar todos os colaboradores do CHEDV e ainda demais

interessados em adquirir competências em emergência médica, ampliando assim a

capacidade de resposta na prestação de primeiros socorros e de socorro diferenciado célere

e atualizado a todos os que usufruem da nossa instituição ou mesmo no dia a dia em contexto

particular.

r A participação do CHEDV como membro fundador do Centro Académico Clínico Egas Moniz,

com sede na Universidade de Aveiro, tendo como principal objetivo o avanço e aplicação do

conhecimento e da evidência científica para â melhoria dos cuidados prestados para a

população.

¡ O Centro de Estudos Clínicos que contribui para a melhoria dos cuidados de saúde e para a

qualidade do ensino assim como deverá ser encarada como uma fonte potencial de

financiamento das instituições de saúde. O tratamento dos doentes incluídos em ensaios

clínicos é suportado pelos respetivos promotores e substitui, embora muito parcialmente,

tratamentos dispendiosos suportados pelo SNS.
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Em202l, constata-se um aumento do número de ações, do volume de horas de formação, bem

como do número de participações resultado do reagendamento das formações, após as restrições

impostas pela pandemia, compatibilizando novas calendarizações.

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos

moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente

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

tecnologias no processo produtivo (vide n.o L do artigo 45." do RJSPE). Referência ao

plano de ação para o fufuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento

da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes

dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

@

a

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 total a partir de agosto de 2021, dos testes

realizados;

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

no exterior, desde março de 2020, 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 dinamização da atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária através do reforço da

equipa e da atribuição de uma nova viatura, permitindo a prestação de cuidados de saúde a

1.0 doentes em simultâneo;

o início da atividade da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos IUCIM) e da Unidade de

Cuidados Intermédios Cardíacos (UCIC) que, em resultado de uma parceria entre o Serviço

de Medicina Interna e o Serviço de Cardiologia, partilham o espaço físico e os recursos

humanos. A UCIM é constituída por 11 camas de nível 1 e trata doentes de Medicina Interna

que exigem maior vigilância, sem que tal represente uma sobrecarga acrescida para a UCIP.

A UCIC é constituída por 4 camas de nível L e trata doentes cardiovasculares instáveis,

contribuindo para a redução do número de doentes a serem internados no CHVNG/E ou

outros hospitais de nível superior;

a contínua participação nos programas de rastreios promovidos pela ARSN, com o reforço

do programa Cancro do Cólon e Reto;

a conclusão do projeto de ampliação da unidade de cuidados intensivos, no âmbito do

contexto epidemiológico da doença respiratória Covid-19, passando a contar com o reforço

de 9 camas de nível 2;

a

a

a

a

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE
RemrÓru0 DE GovERNO SOCrerÁRrO r



I
s

4,
L

a o desenvolvimento da atividade pela nova Ambulância de suporte imediato de vida (SIV),

com base na unidade hospitalar de OAZ, permite alavancar a capacidade de intervenção do

CHEDV em toda a região da sua área de influência, constituindo um meio de articulação com

a restante rede hospitalar;

o desenvolvimento da atividade do laboratório de Biologia Molecula¡ com atividade desde

junho de 2020,veio permitir a internalização progressiva da realização dos testes de SARS-

CoV-2, passando o CHEDV a ser totalmente autónomo nesta área a partir de agosto de202l;

o serviço de MFR efetuou uma aposta na dinamização da atividade do HDI através do

aumento das sessões de Medicina Física de Intervenção e Reabilitação Respiratória, bem

como através da criação de sessões de Reabilitação Cardíaca (em colaboração com o serviço

de Cardiologia) e de Reabilitação Covid de longa duração;

a conclusão da implementação dos projetos financiados no âmbito do Programa de

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

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

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

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

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

o ACES Feira/Arouca); cJ Projeto de Implementação de Telemedicina de Cardiologia (em

regime de copromoção com o ACES Feira/Arouca).
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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 RISPE), 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, subcapífuIo, secção e

página);

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 dos exercícios compreendidos no período de 201.7 a 2020 ainda não foram

aprovadas pelo acionista.

As recomendações do acionista incluídas na aprovação das contas relativas aos anos de 201,4,

2015 e 2016, efetuadas em 22/02/2018, foram as seguintes:

o elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações tendo em vista dar cumprimento ao n.a

2 da Resolução do Conselho de Ministros n.q 78/201.4, 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 L e 2 do artigo 46P da atual redação do Decreto

- Lei n.q 1,33/2013, de 3 de outubro;

. aplicar o Princípio da Unidade de Tesouraria, nos termos do n.q 1 do artigo 2B.a da atual

redação do Decreto-Lein.o 133/2013, de 3 de outubro, e do n.q 5 do artigo 111.a da Lei n.e

42/201,6, 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 sua implementação, cumpre informar que

o CHEDV irá elaborar e divulgar o relatório sobre remunerações cumprindo o n.a 2 da

Resolução do Conselho de Ministros n.e 1B/2014, de 7 de março;

o relatório sobre gestão de risco de corrupção e infrações conexas, necessita de atualização

o que será efetuado em2022;

o Princípio da Unidade de Tesouraria encontra-se integralmente cumprido desde 2018.

a
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No que se refere à estrutura e prática de governo societário, o relatório relativo a 2020,

submetido no SIRIEF aZB/06/202L, traduz adequadamente a observância das disposições legais em

vigor e o cumprimento das orientações aplicáveis. Cumpre informar que até à presente data não

recebemos o respetivo relatório e parecer do Conselho Fiscal.

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou

informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, seiam

relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.

Para uma melhor compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas pelo CHEDV,

acresce referir que o CHEDV, em cumprimento do disposto no n.q 6 do artigo 151..q do Decreto-Lei

n.a 20 /2013, de 14 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 2O2l 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 2021.

3. Relatório do órgão de fìscalização a que se refere o n.e 2 do artigo 54.e do RISPE.

4. Declarações a que se refere o artigo 51.e do RISPE.

5. Declarações a que se refere o artigo 52.q do RJSPE.

Santa Maria da Feira, l,L de maio de 2022,

O Conselho de Administração

José Miguel Paiva e

K,\rftl,'At^,
Rita Manuela Lopes Moutinho

Sara Cristina da Silva Pereira

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Helga Míranda Magalhães Lima

Carlos Manuel Ferreira de Carvolho
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Anexos:

L 1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2021.

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.e 27 /2009, de 27 de Janeiro, é uma

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

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

Decreto-Lei n.a 133/201,3, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.e 75-A/20L4, de 30 de setembro e pela

Lei n.q 42/2016, de 2B de dezembro, rege-se pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas

empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-Lei n.a 1,8/201,7, de 10 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 João da

Madeira;

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

Nacional de Saúde a uma população de aproximadamente 335.000 habitantes [Censos

201.1);

. 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.

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

Administração; o Conselho Fiscal; o Revisor Oficial de Contas e o Conselho Consultivo.

O CHEDV tem por objeto principal a prestação de cuidados de saúde, a todos os cidadãos em

geral, designadamente, aos utentes do Serviço Nacional de Saúde; às entidades externas que com ele

contratualizem a prestação de cuidados de saúde; e aos cidadãos estrangeiros não residentes no

âmbito da legislação nacional e internacional em vigor. O CHEDV tem, também, por objeto

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.

Neste sentido foi efetuada uma profunda revisão do Regulamento Interno do CHEDV, de forma

a criar as condições para o robustecimento e valorização da importância das estruturas intermédias

de gestão e o reforço do papel da contratualização interna.
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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;

o Melhoria contínua;

o Formação e Investigação;

. Cumprimento das metas contratualizadas com o Ministério da Saúde.

II - Políticas implementadas, resultados e ações a desenvolver em 202L

Questões ambientais

#{

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 ambientaì 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.
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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.

Saliente-se que, durante o ano de 2021, deu-se continuidade à implementação das políticas de

redução de consumíveis, nomeadamente, papel (Projeto "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

IPOSEUR] do Portugal 2020, a executar até ao ano de 2022; a contínua atualização e substituição de

equipamentos de tecnologia médica, em particular nos serviços cirúrgicos, bloco operatório,

imagiologia e exames especiais de diversas especialidades.

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
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satisfação das necessidades de pessoal, bem como à satisfação das expectativas profissionais dos seus

funcionários.

Reconhecendo a importância do desenvolvimento das capacidades e qualificações profissionais

dos recursos humanos na melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados, o CHEDV

prossegue a política de definição e de execução de um plano de formação, tendo, no exercício de2021,,

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, contemplando o financiamento de

ações de formação e a realização de ações de formação adicionais em outras áreas definidas como

prioritárias pelo Ministério da Saúde.

De referir adicionalmente que o CHEDV tem vindo a colaborar ativamente com várias escolas do

ensino superior, através da realização de estágios nas carreiras de enfermagem, técnica de

diagnóstico e terapêutica, farmácia, informática, entre outros. Por outro lado, continua a receber um

número significativo de médicos para frequência do ano comum ou para o internato de especialidade.

O CHEDV colabora ainda com diversas instituições na formação de alunos do ensino técnico-

profissional, bem como com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Gabinete HOPE.

Além de elementares princípios de direito, a promoção dos princípios de igualdade e da não

discriminação e o respeito pelos direitos humanos constituem princípios importantes de atuação do

CHEDV. No âmbito da sua atividade, o CHEDV promove uma efetiva igualdade de tratamento e de

oportunidades entre homens e mulheres, eliminando as discriminações e permitindo sempre que

possível a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. A igualdade de oportunidades traduz-

se nos mais diversos níveis, tanto na contratação dos seus recursos humanos como nas políticas

remuneratórias, refletindo-se na própria estrutura de pessoal do CHEDV, em que cerca de B1%o dos

profissionais são do género feminino e em que os cargos de chefia são maioritariamente assumidos

por mulheres.

No âmbito da perspetiva da não discriminação, destaca-se a disponibilização do Serviin - um

canal de comunicação que permite que as comunidades ouvinte e surda comuniquem entre si de

forma mais rápida e direta, contribuindo para a igualdade de acesso. Trata-se de um serviço de vídeo-

interpretação simultânea dos surdos-mudos (interpretação em linguagem gestual portuguesa) que

quebra as barreiras comunicacionais entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte, por

videochamada, utilizando um tablet disponibilizado pelo CHEDV. As intérpretes fazem o atendimento

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.
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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.e 18/201,7 , de L0 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.

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 IPGRCIC); o Serviço de Auditoria Interna; o Gabinete de Apoio f urídico; 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), insÍumento 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 2022 a

revisão do referido Plano, pretendendo sobretudo contribuir para aumentar a eficiência e eficácia da

utilização deste importante instrumento de gestão.
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III - Indicadores-chave de desempenho relevantes para a atividade

Para efeitos do cumprimento do presente ponto, consideramos os termos e os indicadores

constantes do Acordo Modificativo ao Contrato-Programa relativo ao exercício de 2021,. O Contrato-

Programa estabelece o plano de prestação de serviços e de cuidados de saúde e as contrapartidas

financeiras que lhe estão associadas.

Informação relativa ao nível de cumprimento da produção SNS contratada através do

Contrato-Programa celebrado para2O2L, nomeadamente, no que respeita ao volume

e valor, por linha de atividade.

K
1þ,

€

a

Consultas Externas:

No 1as Consultas Médicas (s/ majoração)

No 1as Consultas referenciadas (CTH)

No 1as Consultas descentralizadas nos CSP

No 1as Consultas Centros de Referência
No 1as Consultas Centros de Responsabilidade
lntegrados
No las Consultas Cuidados Paliativos

No 1as Consultas Telemedicina em tempo real

No Consultas Médicas Subsequentes
descentralizadas nos CSP
No Consultas Médicas Subsequentes (s/
majoração)
No Consultas Médicas Subsequentes Centros
de Referência

No Consultas Méd. Subsequentes Centros de
Responsabilidade I ntegrados

No Consultas Médicas Subsequentes Cuidados
Paliativos
No de consultas subsequentes Telemedicina
em tempo real

Valor Total das Consultas

lnternamento:

No Doentes Equivalentes

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Centros de Referência

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Cirúrgicos Urgentes

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de
Referência

Valor Total do lnternamento

Episódios de GDH de Ambulatório:

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos CRI

GDH Médicos

GDH Médicos Centros de Referência

Valor dos GDH de Ambulatório

Urgências:

Atendimentos SU - Médico - Cirúrgica

Atendimentos SU - Básica

Valor Total dos Atendimentos Urgentes

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

Contratado

Quant. Valor (Euros)

43.287

46.367

1.030

63

1.385

353

400

85

185.276

364

6.258

r.058

400

2.077.776,0

2.457.451,0

59.740,0

3.339,0

73.405,0

18.709,0

2't.200,0

4.930,0

8.893.248,0

19.292,0

331.674,0

56.074,0

21.200,0

14.038.038,0

24.171.597,2

269.030,0

10.228.931,5

123.200,6

251.429,9

5.200.902,7

68.260,6

40.313.352,5

't7.155.018,4

3.013.428,5

4.305.043,0

97.503,0

24.570.992,9

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

43.287

37.459

781

63

479

308

264

85

185.276

364

413

887

93

2.077.776,0

1.985.327,0

45.298,0

3.339,0

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.930,0

8.893.248,0

15.292,0

21.889,0

47.0',11,0

4.929,0

13.158.742,0

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

108.114,9

0,0

5.200.902,7

68.260,6

37.900.600,5

17.155.018,4

0,0

4.305.043,0

97.503,0

21.557.564,4

5.294.489,4

2.185.596,0

7.480.085,4

4.328

0

0

6

0

0

0

I
1 5.1 99

36

0

0

0

31.161,6

0

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

69,6

109.432,8

286,2

0,0

0,0

0,0

140.997,9

10.095

107

4.272

49

100

2.400

30

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

euanr. rJÍlllr
Estimativa da

Especialização

2.108.937,6

1.985.327,0

45.298,0

3.386,7

25.387,0

16.324,0

13.992,0

4.999,6

9.002.680,8

19.578,2

21.889,0

47.011,0

4.929,0

13.299.739,9

23.572.994,0

201.143,9

8.749.184,4

108.114,9

0,0

5,252.911,8

68.943,2

37.953.292,1

20.886.804,0

0,0

4.338.144,8

98.927,5

25.323.876,3

3.654

9.845

9.1 94

0

7.140

154

101.427

52.038

80

43

0

30

2.000

0

366

l5

10.142

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.009,0

682,6

52.691,6

3.731.785,6

0,0

33.1 01 ,8

1.424,6

3.766.312,0

0

0

0

0

0

2402.400

3

9.194

1.538

7.140

154

101.427

52.038

50.7'10,0

0,0

50.710,0

5.345.199,4

2.185.596,0

7.530.795,4
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Sessôes em Hospital de Dia:

Base

lmunohemoterapia

Psiquiatria

Valor Total do Hospital de Dia

Programas de gestão da doença crónica

Hepatite C - No de doentes tratados

Rastreios

Rastreio do Cancro do Colon e Reto

Doenças Lisossoma¡s Centros de
Proximidade - Doentes CTP
Doença de Hunter - N.o Doentes em
Tratamento -CïP
Programa de Tratamento Cirúrgico da
Obesidade (PTCO)

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica - Bypass
Gástrico
Cirurgia de Bypass Gástrica - 1o ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 20 ano de follow-
up
Cirurgia de Bypass Gástrica - 30 ano de follow-
up
PMA - Diagnóstico e Tratamento da
lnfertilidade
N.o Consultas de Apoio à Fertilidade

N.o lnduções da Ovulação

Saúde sexual e reprodutiva

IVG até 10 semanas

Medicamentosa (n.o IVG)

Diagnóstico Pré-Natal

Protocolo I

Protocolo ll

Serviços Domiciliários

Consultas Domiciliárias

Hospitalização Domiciliária

Outros:
Medicamentos de cedência hospitalar em
ambulatório
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio
Programa de lncentivo à lntegração de
Guidados
lnternos

Valor da Produção

Gustos de Contexto

TOTAL

lncentivos lnstitucionais

Fonte: SICA

13.246

493

8.341

500

408

209

177

164

20

1102
100

1 .016

146

Contratado

Quant. Valor (Euros)

Produção

Quant. Valor (Euros)

Marginal/Adicional

euant rJÍlllr
Estimativa da

Especialização

295.781,2

162.016,2

250.404,0

708.201,4

2.921,0

2.194.745,0

139.620,0

236.280,0

237.712,0

15.308,8

2.842,0

44.740,0

7.800,0

41 .246,0

658.463,5

1.694.114,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

92.472.792,8

5.684.000,0

98.156.792,8

291 .412,0

155.732,0

275.253,0

726.397,0

2.921 ,0

2.147.500,0

292.128,0

149.644,0

253.464,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

10.400,0

40.640,0

348.668,9

2.200.000,0

280.000,0

157.000,0

1.802.852,0

95.102.468,7

s.684.000,0

100.786.468,7

5.304.s51,0

2.921,0 0

13.246

493

7.588

500

195

209

166

164

20

1.102

75

1.016

145

251.412,0

159.732,0

250.404,0

701.548,0

2.147.500,0

139.620,0

149.644,0

237.712,0

15.088,0

2.800,0

44.080,0

7.800,0

40.640,0

347.189,9

1 .694.1 1 4,5

99.623,2

133.465,4

1.802.852,0

87.890.007,1

5.684.000,0

93.574.007,1

4.369,2

2.284,2

0,0

6.653,4

0,0

47.245,0

0,0

86.636,0

0,0

220,8

42,0

660,0

0,0

606,0

311.273,7

1.324

47

0

17 117.674,0 17 117.674,0 5 34.610,0 152.284,0

140 55.580,0 140 55.580,0 210 83.370,0 138.950,0

11

0

121

0

l6

179 53.163,0 179 53.163,0 17

2

0

757,4 53.920,4

110

101

130

4.582.785,7

4.582.785,7
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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.

O quadro dos Incentivos Institucionais referente ao ano de 2O21foi extraído do aplicativo SICA,

e têm um caracter provisório porquanto ainda não se encontram validados pela ACSS, existindo

mesmo dois indicadores - "Gastos Operacionais por Doente Padrão" e "Percentagem de gastos com

trabalho extraordinário, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados), no total

de gastos com pessoal" - cujo apuramento ainda não se encontra disponível.

a

Objetivos Nacionais

Acesso

4.1 Percentagem de utentes em Lista de Espera para
Consulta (LEC) dentro do TMRG

4.2 Percentagem de consultas real¡zadas dentro dos
tempos máx¡mos de resposta garantidos (TMRG)

4.3 Percentagem utentes em Lista de lnscritos para
Cirurgia (LlC) dentro do TMRG

4.4 Percentagem de doentes operados dentro dos
TMRG
4.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
4.6 Percentagem de doentes referenciados para a
RNCCI, avaliados/confìrmados pela EGA em tempo
adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes
referenciados para a RNCCI

Desempenho Assistencial

8.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na
mesma grande cãtegoria diagnóstico
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

8.5 índice de demora média ajustada

8.6 Demora méd¡a antes da cirurgia

Desempenho Económico - Financeiro

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
extraord¡nário, suplementos e fornecimentos de
serviços externos (selecionados), no total de gastos
com pessoal

indice de Desempenho Global Total

Fonte: SICA (valores extraídos a2l/03/2022)

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE

Peso Relativo
lndicador (%)

Meta CP
2021

71,0

67,2

82,0

75,9

84,0

3,46

34,6

31,0

1,0000

1,0000

0,58

valor
melhor do

grupo

77,1

52,3

Realizado
2021

Grau de Grau de
Cumprimento Cumpr¡mento

%l Ajustado (%)

lndice de
Desempenho

Global (%)

60

10

10

10

10

't0

10

20

3

3

3

4

4

â

20

51,2 91,4 178,5

90,5

94,4

90,3

87,8

85,4

3,05

48,1

57,7

o,8217

0,8911

0,56

n.d.

77,1

53,1

n.d.

127,5

140,6

110,1

115,7

101,7

n.d.

100,0

101 ,5

n.d.

120,0

120,0

110,1

115,7

101 ,7

120,0

n.d.

r 00,0

101,5

n.d.

68,8

12,0

12,0

11,0

1 1,6

10,2

12,O

22,8

3,4

3,6

3,6

4,7

4,4

3,f

l0,t

n.d.

5,0

5,,l

n.d.

't01,7

1't 1,8

139,0

186,1

117,8

110,9

103,4

111,8

120,0

120,0

117,8

1 10,9

'103,4

5

Ã

22,95
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PT 2. Ata da reunião do Conselho de Administr ação de aprovação do RGS 2021

F ruPÚBUCA
PC'RTUGT'ESA OlsNSBruBr* =

C€ntro Hosprtålår
de Entre o Dou:o e Vouga, í.P t

t.4*

AT Lul'llllo QUATROCEIÛTO3 E DCjZ¡33!TE

Aoc onze rt¡s do mês d€ ma.o æ dors m'l e vlnlc ? dq3. rÊuniu o ç.ofrsafto (þ
Aúî'n¡ttràC¡o do C.ntrÐ lrosp.t-ålår d€ Entre o Douro e Vot,g¿, EIrf, eltì rcuùto
extraordiîårlå, Égtarrdo presentrs 06 sêgurntes merìb.ros:

)Ofa ¡l¡guêa Ous Pàv. e Costã, Èegdente (b Cm5éthô de tdmtìt5trðçåO
Ritô ilâûr€lô Lopc5 f{ouùnh€, Vogår Execuíyð -.

h€19ð lllrtndå dc Hagâlñåes LtErð, Vogat exe€t¡ürvå -----

C¿rlot l,tô^uel F¿n€¡rô Csryå¡ho. Vogðl Execljttvo com funç¡et de Oiretor Ctiû¡co --

s¿ra Crlrt'nô óâ Srlvâ F:rrira, Vogåt Éxecutrva cün funçðÉr óc Ênf€í¡êilË Oaretorö

toftto I - AêrËc¡üC¡o óo R€l.tórþ dê Goverþ Sætáno de ,OZt óo Cêrìtro
lrGÊt¡làr dc Entrt ô DourÞ € Vo{rgð, EPE, terido edo p.oêñdo o segurñtc (þtgà(ño:
t't dtærúo aprwar ò Orêfèûtc vcrsão gra ¿l¿tto d¿ enyp æ Cottsd/ln Ftscel, !d,ta emtssfu
de ¡PÞtótß a qt-.e I Glçt o n.ø 2 ¡b a¡t.o No & RJSqÊ'

f.¡¡dð frìðls hðvfíót it trât¡r fol ancrfrádå a regnråo de Eue * tavrou aprEsêntê Atð
que é assrnada por Èod6 or nìeñb.Oa g.ÈÈmt?5

Cr.¡È NßFùl¡t d{ ¡dn o Orürc r 9.*a l-tf .

8,¡ lr ;¡[,lal, Pnt.,. ¡;:] J¡ I U¡¡rr¡djt¡Fr tilål!(r^t
flt r rt I 2:r, 1;{ tûC ltl^ll,i.r¡¡€L rhn ¡r¡.[.ù!þ ii tE aùtat Ð¡t¡¡úf,!¡J
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P¡Ês¡óGnta do

Vogal Erecutlva

,¡-¡Llr;,h,t.
(Ritô t{out,ntro)

Vogal Ê¡ecütwr

,#
Olretor O¡'..o

(Sar¿

(C¿116

(Èlleud

r

5
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3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.o 2 do artigo 54.' do
RISPE

Este Capítulo será apresentado após a conclusão dos trabalhos em realização pelo Conselho

Fiscal.

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGA, EPE

+
&-
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4. Declarações a que se refere o artigo 51.o do RISPE

| ffi" O I silsffi 3 m-w"vb{¡r¿r.
r4r

Oee¡Co

toaa rlt¡d o¡t l¡ln r Èr+ trrÉ.nE ô (dl'ctD ttc rûi¡'âr'{'!-Õ crto
fl¡tgltll.r d! EntrÊ o Dol,û r lrþuer, L).2., fu., ¡rr €rnprtnrnto do rügp tlt
do DldrH.l l3lfiÐt¡, ô t ù t¡ruâ,o, .¡.n!f-'f ô |tlÞrÊrlr nË dêd.. t

sfit. ifÍr. .b Êelr., LT ah Fnaro e 20,22

?¡lw r

[. rl¡4
hlt--Þrhb9a

¡-bE!-h-hFE¡
¡iül¿+Fryæ-r¡aa

t\
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CÞïr, lotg{rl¡r
dr ;nt'a r 1rùro a he¡. E Pt

r¡r

Declaraçåo

Cantro Hoçgt¿tar Oe Eotre o Dû,rû c V4gå. E.P.E , óç<,tra, tñ cumgfrñ€nto do Ðrt{o
5lo óû Oc('êro-L.i lttl20lt, & , e .yt¡ubro, Ðo$er-jc 6e tyutLîa 

^.. 
rtæ9fË,

envolvando oc *ug g¡ôgrlos iñterÊ3téá.

Sirtr lá¡ñ. d¿ Felß, L7 e Y$ciîà rk 2022

pffiffi*O sNsffi 
=

1 liÌ1,.,."¡, l,¡-.1t. f u[.,
ßit¡ ltl¡nur¡¡ logor fiorJüñho
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Oed.rôção

flat[ l|lf|,rda dc ll.ldlì¡aa t¡au, Vogôl Etæ"tN¿ do Cmætþ óc &ñt'tlxþ
ø Ct¡tro hsrçrt¡¡r dc Entr€ o Dodo € Vo,.Jgð. e P,8.. Øae. ert tuñgttñetlfÍ) t)
Ð^lgo 3P û) Oécretó-Lei lt3lz0L]' dc 3 dc Ètuù.D, 6bt¿Et4 & ir¡sí¿¡1r .az

dæãcr rvolvendo ot tcu¡ g!ítgno'- n|û-ras',Js

gåntr ti.f,. d. Fetn, l, ata tanero de 7O¿Z

t'
L/rlr i,' t
tl'IJ-

l-€lgå Hiràndl de r,lðgâ¡håÊr Liñ¿
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D€claraÉÕ

C..1fi t'r¡.l fatFalø ¿a Ca.ya{ro, Vog¡l Ere<utly4 6o ç,or\*Fo æ ,6otntlt¿6¿o
óo CÊrìtro lløpclbr de €nt¡c o Oouro c Ya4a. E.Þ.E,. dæt¡'a, cm úñt iffiao ôo

¡*9o 5lo éo Oear€to ler ltll¿Olr, 6e t 0e odlúórD, úç€. * & nte]<e¡1t tâ9

âao*¿s ¿ivolaè.& Òt aÉ r¿*ût :ñìÊréE¿ã.

Sàrtâ l.rdid ôa Êc*c, L7 óe lctro óc 2O22

L

f)

Carlo¡ ¡onu" Fcrtra d" C¡ryart'o
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Þeû¡arrro

t¡r¡ C¡l¡air û taþa Oar*a, vog} Er€lut¡ve 60 ç-oâ'É,fu (Þ ¡dminirt¡rç¡o do

Ccffro riof¡'rtðftr * A\re o Douo e Vougr. t..P.E-, &ooø, en eurgÃærfro (n u1(no

5lo do oarrÊtÉ-b¡ rll/201 ¡, & t ø 6.ttö.O, ñ*Ar-'Æ e i^¡tr'ertr ^4 óæirfut
stolvødþ qt *t¡s g¡fulos;méregtaá.

srrt t4ür ó. Fel¡¿, L7 de þ^eko * 2oz2

, t t ¡tL',,f. il(_J¡iir i ti.

Sâru Cri!ûñ¡ dt Srlyt 9crûr¡
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5. Declarações a que se refere o artigo 52.o do RISPE

F NFÚ¡UCI
POnnrGuEsA ßlsNsffi 

=
C¡ñlro l-losprtåiðr
de t^tre O DOr¡fO ? Vougå. E PE.

llt

farDf

Declaração

Eu, )o4 Maguêl Dias P¡ivt ê Cost¡, Pres¡denÞ do Consclho de Administração do C€ntro
l+ogpltålar de Entre o Dourc c Varga, E,P,E,, dedaro rob onrpromlsso de honra, cm

cumpflrnento do artigo 52p 60 oecæto-[c¡ ¡.o l33l2olx, de 03 dc ouürbfo, que nåo (þt€nho

gualgqucr part¡Opações pðtrlnìo.llülr nr emprËð, bem corno intsr€ss€s pðtrimonirls gue

dctenhâm dlretâ ou indiretamente na emprega oo em qualquer or¡tra, ass¡m @mo quålsqucr

relações @m oÊ seus fbrn€cedores, clþntes, tÉtrtutÉe5 flnanceiras ou guaarquer outrþÉ

parcelroe rte ncAócto, SuscetíwF d€ g€rEr (rnfilto'r dc Intâtgg€, æm a função que deccrnpenho.

Sånta Maria óa Feirô,29 de outubro óc 2AZO.

Þlí9u€l P¡tv¡ c Cæt¡

hb llo.?at¡l¡r - !tc.. DÉF . Vr3r, f t ¿
Rû lk Cbdrd¿ ñnho. {ç:D 2u S¡È tlû d¡ hrr fülr¡t

fEt' 15t 15ô lr{ m0 t^¡. JiI ¡3ó lrt0ót g¡t tLlá¡a{trh.¡lv do q!.F fi.¡Lift 5h,si. 
'|
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F l,Ols¡rsxunrs ¿nrpúsucn
PONTUCUESA

l¡rrc

tEl. Itf rlá lt! tút¡¡, ¡f I ¡f.i t73 -t I lFffr.-<..rlÉ ç&ÆU

Ccût¡o Hoóp¡t¿lðr
de [ntrc o Oouro c vougå, [.P.[

lrl

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

Declara@

Eu, Rita filrt¡€la topes ftlouürúro, Vogðl Erecuüw rlo Conselho de Adminastração do Cefltrt
rbspltabr de EnFe o Dqlro e Vorga, E.P.É., dedaru sob cornpromisso d€ honrâ, em

q¡mprinento ó lftiJo 52.o b Dccr"to-lã n-o 133/2013, d€ 03 d€ ouü¡bfo, que não d€tlnlþ
quåisqucr pü.údp.Cõcs 9.trf¡on¡¡ts n cfip¡Ê3!, bcnr ør¡o lntcrcsacs ptrimo.iaß qur

d€tæh|m dl'rt¡ gr¡ lridlrÊtrmcnta m crnprlst or¡ cm quahuêr cß!, æ¡m cgflio quÐbqrrer

r"lrçðcs oom oi ¡a¡¡ lbrnæcdorrs, dþnæs, lnstttuldrr llmncÊlræ ou qudrqær ot¡t¡Êt
prrcl,rgg de negrido, *rcedveia de grerar cûrrñtos de lñterÊs6e, com a função que rtesempcnho.

S.nt Hart! då Fcþr, 29 de o¡¡h¡bæ &2020,

R¡t' nafl¡€b L¡06 ilorrt¡llþ

C-ãl.',Ûr,.ftú.. tñctq¡¡t¡
È¡ È- e¡fb À-q at¿att t fr.. r.É d. 
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Remróruo DE coveRNo socrerÁRro
DOURO E VOUGA, EPE
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Dedaração

Eu, Hdgt it¡rendå cþ nagðlhães Uma, Vogal Exocutivo rto Conselho de ld¡manfr'¿r¡ þ do Ceñtro

HoÉgltCtr dc Efitre o Do.¡ro e Vorga, E.P,E,, klarc sob cornproaisso dc honr¡, cm
q¡m9rlm€nto do trttgo J2,o do DecrEto-L€i n.o l33l2}t3, d€ 03 d€ ouh¡bro, $¡€ não êlcnho
qucrcqucr glrticþtçõcs patrimofiíô¡s nð 6tnprËs¡r, bem como interesses fratrimrllals que

d€t€nhün dlfËta oü lndlretamente ñ¡ì emprBsa ou €m qualquer ürtra, asgm @rno qúaisgu€r

r"laçôës oom os scr¡s lorneceóot€s, client€8, lnstituigõca ñnancGiras ou qua¡squcr out¡oÉ

paræiras & negrifo, $rcrtlìrêls de gerôr agnll¡tog de anbresse, com a função gse dcremp6nho,

saÍ¡t! ilrria de Feira, 29 de outubrþ 6e 2O2O.

|€fg. d" ilrg.lhåes UÍît

kh tlo.Trd.. & ¡.ú. D!.È . V-tl ¿¡ a-

4Ol st¡s ffi 3;:^¿t:is*li
r*L

nr or.,2d¡ J¿ ñnÀ.. ai:o : ¡ I i¡ôr¡ {.r;¡,L r. úa ñF¡ ¿Ai
l¡L'J;::361r9¡IF^l ,15tlSi1Þaô??llÂtre¡&lxl,¡,nrarr'9r F(lcd!-a.sú¿.,pa lil

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGÀ EPE nrLetóRro DE GovERNo socrerÁRro
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POTruGUESA olsNs* **'= Ccnl.o Hotp¡ttlår
rre fnlre o Douro e Vouga, €.P€

t tDa

Declaração

Eu, Carlos iLrnuel Ferreirð de Caryalho, Vogal Erecutivo do C.orrelho de Admilústraçôo do

C€ntrg Hgsdtal¡r de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., dedaro sob omprorni¡so de lronra, em

ormpriñì€nto do art¡.¡o 52,o do Decreto-Lei n.o t33/2O13, & 03 d€ outubro, nåo deter

quârtqucf pert,clpaçõC$ gatrimon¡åit no Centro tlosfitalar ÊnFe o Dor¡ro e Vouga, É,P.É,,.

Decbro, ainda, gue detenho uÍrå pårtlc¡påção sodâl ñô iociedade FIRST SOLUTIOilS COM -

TEcl{oLoGLAS oe tfrORulçÄO, 5.4.. tto entântô, erta sodedðde é dependente d,¡ sociedade

FIRST SOtUfiOf¡S CÁPIlAt - SGPS S.4., qr¡c detém, também, r sociedade ZOI{AOV I{CEO -

5ER\nçOS DE IEtECOMUu¡c¡çôes ¡lOve¡S, S.4., que pre3tr o i..yte dc vfdco tnrerpr€rË -
SÉRV¡IN. Pelo que, declaro, tamtÉm, que não rnt€rv€nho nås d€csõeg que envolvam ¡
zoflADvA¡lcED - sERvIçOs DE TELECOT.TU¡¡C çôES f.óVEfS, S.4., derignôdam€nte

aprwação de desgesas, nos terño6 do årt¡go 5l.o do DecrÊto-Le¡ n.o l33l20l3,

Além do ñenciJflado nåo mantenho gur¡sgrrcr rcfaçð€s com oc fonrecêdor€s, cll€otc€,

inst¡tt lçõcs l¡nônceirâg ou quaisquer or¡troc parcairos do negódo do C.;entra Horf/ltalar Entr€ o

Doüro e Vouga, E.P.E,, $scetíyeas de gerar connitos de inter€ssê,

Sðntå tlârlð da Felra, 29 de outubro de 2020

Cårlo' tiânuel Fenei¡¿ da

C.@ I-t¡¡¡!- ô I.¡F . D.þ , Ì1ia a.t ¡.
¡É Or c¡úb Fùr asl0 !l I çæ br¡¡ù Fs'¡ rcl¡.¡i^t

llL, JJI t1r Itr {xt l/¡¡ . t!l lt r7l *¡ lf^[t¡?r¡ttÈlìrdr orû ù,k d .w.l¡.ir.dÞera.-p. ill

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O

DOURO E VOUGÀ EPE
RelRróRro DE coveRNo socrETÁRro
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F (antfo Ho¡pitðlar
da Entre o Douro Ê Vurga, E.RE

l^arDc

Declaraçåo

Eu, Sffa Críst¡nð da Siþa Percira, Vogal Er€fr¡ttyo do Centro Ho6prtðlâr d€ Entre o Dounr e
vouga, E.P.E., dedaro sob cornprornasso de honra, êm cumprtmento do artigo 52.o do Oecreto.
lA n.o l?312013, rle 03 de outubro, quc nåo detenho gr¡¡þguer pârtidpäçõeÉ patrirnoniô¡s na

rrnPæ3å, bern como irtter€ss€r¡ paùirion¡ais quê d€teñh€m dlrËtå or¡ indirÊtômente ñ¡r empres¡r

ou crn queþucr outrâ, assim como quðlsqucr relações @m od5 sc{¡s fbrnecedorcs, cl¡entes,
lnstltulçõ€s lTnancclras ou guaisquer outros pðrce¡ros de negócio, suscctlvels ele gerar conltit6
de intere$€, com e fun@ quc desêmænho.

Srntr Härtir & Felâ,29 ds outuüro 6e 2O2O

Süå Cristtña da Siþa P¡reira

htro h{ta¡a¡r rþ ltú. â tur!. }orar f t I
å¡tÞ¡ i:!rJiJô 1. n.¡ rllo :tl 5.,¡tru¡.,¡ rr:-rir triâÎt,,tâ!

r¡p(rsucA
FOTIUGI'ESA 401 sNsffi 

=

¡¡I'l:l:9bJlrt)ilt^¡,lil:{ôlrìùô?t!t/^lttdúCtrùJ¡e¡{rrJcgr m<i.dv.úsa.+. ltl

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O
DOURO E VOUGA, EPE RELAróRroDEGovERNosocrErÁRro E
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Hospital de Sáo Sebastráo (Sede)
Rua Dr Cândido de Pinho
4520-211 SANTA MARIA DA FEIRA
256 379 700
hssebastrao@chedv min-saude.pt

Hospital de São Joáo da Madeira
Av. da Miser.lcórdia_
37OO-1 90 SAO JOAO DA MADEIRA
256 837 500
hslm@chedv. min-saude.pt

Hosprtal Sáo Miguel
Largo Rizzo Terra
37ùo 275 OLIVEIRA DE AZEMÉIS
256 600 800
hsm@chedv. mrn-saude.pt


