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O presente relatório foi revisto de acordo com as observações mencionadas no relatório de 

análise n.º 235/2017 de 7 de julho de 2017, da UTAM. 

 

 

I. Síntese (Sumário Executivo) 
 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) foi criado pelo DL n.º 50-A/2007 de 28 de Fevereiro, pela 
integração, numa única entidade, de quatro hospitais centrais: Hospital de Santa Marta, EPE (HSM), Hospital de 
Dona Estefânia (HDE), Hospital de São José (HSJ) e o Hospital de Santo António dos Capuchos (HSAC) - os dois 
últimos integravam o Centro Hospitalar de Lisboa – Zona Central. 

A partir de 1 de Março de 2012, conforme o DL n.º 44/2012 de 23 de Fevereiro, passou a integrar também, o 
Hospital de Curry Cabral, EPE (HCC) e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC). 

O CHLC é um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada diferenciação 
científica, técnica e tecnológica, sendo reconhecido pela excelência clínica, eficácia e eficiência e assumindo-se 
como instituição de referência. 

O CHLC é constituído por seis hospitais vetustos e repartidos por inúmeros edifícios, com permanentes obras de 
manutenção, coloca sérios constrangimentos à sua gestão corrente, ao seu equilíbrio económico e financeiro e, 
por outro lado, pede, a todos os profissionais, um esforço acrescido na salvaguarda de uma competência que 
garanta as boas práticas clínicas. 

A perspectiva da transferência, a médio prazo, para um novo hospital, moderno e altamente diferenciado, tem 
funcionado como um elemento facilitador de uma colaboração empenhada de muitos dos colaboradores deste 
Centro Hospitalar. Apesar deste contexto manifestamente difícil, o CHLC tem assumido o seu compromisso de 
prestar cuidados hospitalares de excelência a todos os seus doentes e dia a dia, vai construindo o seu futuro, 
projectado no novo Hospital de Lisboa Oriental. O incentivo à elaboração de protocolos e a sua aplicação de forma 
sistemática, trouxeram um controlo a áreas de difícil gestão, como sejam os medicamentos e os meios 
complementares de diagnóstico. 

Em Fevereiro de 2016 tomou posse o novo Conselho de Administração, presidido pela Prof. Doutora Ana Escoval. 

O Conselho de Administração do CHLC entende que deve contribuir para encontrar soluções que acrescentem mais 
valor à qualidade da medicina prestada nas nossas Instituições, sendo certo que é inerente à qualidade fazer 
sempre melhor ao menor custo possível. Reconhece que a partir de determinado limiar são necessárias medidas 
estruturais que ultrapassam a capacidade dos Centros Hospitalares individualmente considerados e que passarão 
para níveis regionais e também nacionais. 
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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 entidade (vide artigo 43.º do RJSPE). 

A Missão, Visão, Valores e Objetivos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) referenciados no presente 
relatório encontram-se disponíveis para consulta por todos os seus colaboradores quer na Intranet quer na sua 
página web. Além disso, são referidos no Plano de Negócio, nos documentos sobre Política da Qualidade, nos Planos 
de Desempenho e no Relatório e Contas de 2014 bem como no presente. 

A organização clínica do CHLC, adota, de forma progressiva, um modelo de governação, tendo como missão 
assegurar a cada cidadão que necessita de qualquer dos cuidados de saúde que o Centro Hospitalar disponibiliza, 
uma atuação apropriada às suas necessidades, seguindo as melhores práticas clínicas, numa lógica de eficiente 
utilização dos recursos, garantindo o acompanhamento da evolução tecnológica que a medicina atual exige. 

As estratégias definidas para atingir os objetivos propostos encontram-se explicitadas, quer em termos dos 
resultados alcançados em 2015, quer relativamente à atividade proposta para 2016. 

Sem prejuízo da atividade corrente desenvolvida no CHLC, o Centro Hospitalar antecipa, desde já, a entrada em 
funcionamento do novo Hospital de Lisboa Oriental que substituirá os Hospitais de Santa Marta, S. José, Capuchos, 
Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Dr. Alfredo da Costa, cuja concretização se prevê agora para 2022. 
Este hospital, parte fundamental do projeto de reorganização da rede de prestação de cuidados na cidade de 
Lisboa, estará dotado do maior nível de diferenciação tecnológica, com capacidade de resposta para as solicitações 
de todo o país, em algumas especialidades, conjugando a excelência clínica com o ensino universitário e o 
reconhecimento por parte da população. 

O CHLC desenvolve a sua missão centrada no doente, pautado por um conjunto de valores como a competência e 
a ética profissionais, inseridos numa cultura de responsabilização, transparência e de melhoria contínua da 
qualidade e tendo como referências fundamentais para a governação clínica, os seguintes pressupostos: 

Responsabilizar a organização e os seus profissionais pela garantia da prestação de serviços e de cuidados de 
qualidade, apostando na sua melhoria contínua; 

Garantir a melhor articulação entre gestores, chefias e restantes profissionais de forma a estabelecer, de acordo 
com as regras do Serviço Nacional de Saúde, um equilíbrio correto entre os recursos humanos e financeiros e a 
necessidade de práticas modernas e de qualidade, adequadas às necessidades sentidas pelos doentes e 
expectáveis pelos profissionais; 

Planear as atividades e os cuidados centrados nas necessidades dos doentes e das suas famílias, disponibilizando 
informação acessível, ouvindo-os e envolvendo-os, numa relação correta e transparente, de maneira a melhorar a 
sua confiança no CHLC e no sistema de saúde;  

Promover a abordagem sistemática de redução dos riscos para o doente através do desenvolvimento de uma 
cultura de segurança no CHLC;  

Diminuir a variabilidade nos processos e resultados, através da sua auditoria permanente;  

Garantir que os profissionais de saúde trabalham em equipa, que são abrangidos por uma política de formação 
contínua e que são supervisionados, de forma a prestarem os melhores cuidados. 

O CHLC tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as demais unidades 
prestadoras de cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A atividade do CHLC assegura 
a cada doente, cuidados que correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e 
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numa lógica de governação clínica, promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo, ainda, 
as áreas de investigação, ensino, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

Na sua visão, o CHLC é um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada 
diferenciação científica, técnica e tecnológica, sendo reconhecido pela excelência clínica, eficácia e eficiência 
assumindo-se como instituição de referência. 

O CHLC pauta a sua atividade pelos seguintes valores: 

 Competência técnica; 
 Ética profissional; 
 Segurança e conforto para o doente; 
 Responsabilidade e transparência; 
 Cultura de serviço centrada no doente; 
 Melhoria contínua da qualidade; 
 Cultura de mérito, rigor e avaliação sistemática; 
 Atividade orientada para resultados; 
 Trabalho em equipa/multidisciplinar e multiprofissional; 
 Boas condições de trabalho. 

São objetivos do CHLC: 

 Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo adequado, com eficiência e em 
ambiente humanizado; 

 Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;  
 Constituir-se como entidade de referência na definição de padrões para a prestação de cuidados de saúde 

diferenciados; 
 Assumir o ensino, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de apoio clínico, como condição para 

uma prática de excelência; 
 Prosseguir a melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação clínica; 
 Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da responsabilização por 

resultados, instituindo uma política de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito bem como, 
uma politica de formação contínua; 

 Desenvolver programas de melhoria da gestão clínica e de eficiência operacional, tendentes a garantir 
uma melhor relação de custo benefício. 

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide 
artigo 38.º do RJSPE), 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; 

b)  Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

 

No âmbito das políticas ou linhas de ação estratégica do CHLC, destacam-se a centralização dos serviços de apoio, 
a reorganização de especialidades, a criação de Unidade Funcionais especializadas em determinadas patologias, 
a criação de centros de excelência e de referência, o ajustamento da lotação a par da redução da demora média, 
promoção dos tratamentos em ambulatório, a maior articulação com os cuidados de saúde primários, a melhoria 
da governação clínica (quer pela realização de auditorias, quer pela revisão de protocolos ou normas, quer pelo 
acompanhamento, criação ou desenvolvimento de indicadores clínicos e seu benchmarking, quer pela promoção 
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do processo clínico eletrónico, entre outras medidas), a melhoria da eficiência económico-financeira racionalizando 
custos e promovendo ou otimizando a utilização da capacidade instalada (destacam-se a renegociação de 
contratos de fornecimento de bens e serviços e a disponibilização de exames de Patologia Clínica e Radiologia a 
alguns centros de saúde) e assegurar o desenvolvimento de políticas de gestão centradas no utente (destacam-se 
as reduções observadas nos tempos de espera para cirurgia e para consulta). 

O CHLC integrou como objetivos de gestão, os constantes do Contrato-Programa 2016 e refletidos nos indicadores 
dos quadros seguintes. Estes objetivos cobrem o acesso aos cuidados de saúde (7 indicadores), o desempenho 
assistencial (9 indicadores), o desempenho económico-financeiro (4 indicadores) e objetivos enquadrados na 
Região Lisboa e Vale do Tejo (5 indicadores). A estes indicadores está associado o recebimento de 5% do valor do 
Contrato-Programa. Em 2016, foi introduzido o Índice de Desempenho do Serviço de Urgência que compreende 4 
indicadores e de cujo cumprimento depende 5% do preço da linha de financiamento da atividade dos serviços de 
urgência. O CHLC obteve um desempenho de cerca de 83,9% e 32,3%, respetivamente. 

Índice de Desempenho Global (Contrato-Programa 2016) 

Índice de Desempenho Global e do Serviço de Urgência 

 Global 83,9% 

 Acesso 89,8% 

 Desempenho Assistencial 84,2% 

 Desempenho Económico-Financeiro 55,9% 

 Objetivos Regionais 95,6% 

Serviço de Urgência 32,3% 
 

Os indicadores contratualizados e respetivo grau de cumprimento encontram-se discriminados no quadro da página 
seguinte. 

Os indicadores que mais contribuíram, pela negativa, para estes valores foram os que respeitam à atividade 
cirúrgica. Os objetivos relacionados com a consulta externa, foram superados ou ficaram com uma taxa de 
realização perto dos 100%. No âmbito do internamento, persistem os problemas com os doentes de longa duração, 
nomeadamente com os doentes protelados quer por motivos sociais, quer porque aguardam vaga na RNCCI. 

Sobre o indicador B.9 (% embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de 
medicamentos prescritos), o CHLC demonstrou já não concordar com o mesmo, dado o consumo não ser 
consequência apenas da prescrição, mas também da escolha do doente. É de referir que a prescrição realizada no 
CHLC é feita por Denominação Comum Internacional (DCI). 

No que respeita aos indicadores do serviço de urgência, será de salientar que 2016 foi o ano com maior afluência 
desde 2013, sendo a percentagem de doentes com mais de 4 episódios no total de doentes de 4,7% quer em 
2015, quer em 2016. Este facto terá contribuído de forma muito significativa para o não cumprimento dos 
indicadores relacionados com os episódios de urgência com internamento e com os utilizadores frequentes. 
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Objectivos do Contrato-Programa 2016 e respectivo cumprimento 

Indicador Meta Realizado Grau de 
Cumprim. 

Acesso 89,8% 

A.1  % de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 25,7 25,1 97,8% 

A.2  % consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas 
externas médicas 17,6 17,3 98,3% 

A.3.1  % utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta 
externa atendidos em tempo adequado (CTH) 92,7 95,2 102,7% 

A.3.2  % utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo de espera ≤ 
TMRG 90,0 77,5 86,1% 

A.3.3  Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 3,0 4,0 66,7% 

A.3.4  % episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 
protocolo de triagem 70,0 79,1 113,0% 

A.3.5  ‰ de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de 
doentes tratados 62,23 35,95 57,8% 

Desempenho Assistencial 84,2% 

B.1  % reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico 3,70 4,31 83,5% 

B.2  % doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 1,77 2,57 54,8% 

B.3  % cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 50,40 24,93 0,0% 

B.4  % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas 
(GDH) – para procedimentos ambulatorizáveis 85,25 86,10 101,0% 

B.5  % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas 
(GDH) – para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis 17,90 10,11 56,5% 

B.6  Índice de Demora Média Ajustada 1,0500 1,0960 95,6% 

B.7  Índice de Mortalidade Ajustada 1,0000 1,1581 84,2% 

B.8  Índice de risco e segurança do doente 8,0000 25,6212 120,0% 

B.9  % embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de 
embalagens de medicamentos prescritos 56,6 47,8 84,5% 

Desempenho Económico-Financeiro 55,9% 

C.1  % dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornec. de Serviços 
Externos III (selec.) no total de Custos com Pessoal 11,60 11,20 103,4% 

C.2  EBITDA (€) 18 391 743,44 188 596,62 0,0% 

C.3  Acréscimo de dívida vencida (face a 31-12-2014) (€) 0,00 6 493 810,83 0,0% 

C.4  % de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos 
operacionais 6,94 9,20 120,0% 

Objectivos Regionais LVT 95,6% 

 % utentes em espera para cirurgia há mais de 12 meses 6,00 3,66 120,0% 

 Despesa de medicamentos faturados por utilizador (pvp) 110,29 126,8 85,0% 
 % utentes referenciados p. consulta de oftalmologia- Rastreio de retinopatia 
diabética, atendido em tempo adequado 98,00 98,0 100,0% 

 Taxa de internamentos por DCV, entre residentes<65 anos 9,89 11,4 85,0% 

 Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso 2,24 2,6 85,0% 

 

Desempenho do Serviço de Urgência do Contrato-Programa 2016 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência Meta Realizado Grau de 
Cumprimento 

Total     32,3% 
Variação percentual de episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca -3,70 -1,47 39,7% 
Variação percentual de episódios de urgência com internamento -3,70 1,04 0,0% 
Variação percentual de utilizadores frequentes (>4 episódios) -1,50 3,91 0,0% 
Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência 3,38 3,03 89,6% 
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3. Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da entidade. 

Constituem fatores chave com implicações nos resultados do CHLC, por um lado: 

 o continuado adiamento da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental que substitua as atuais 
estruturas desajustadas, carentes de investimentos permanentes e dispersas; 

 a vetustez das infraestruturas que, por questões de segurança, originam diversas intervenções de 
conservação e manutenção com elevados custos e criam constrangimentos na rentabilização ótima dos 
recursos; 

 a pressão da inovação, especialmente na área do medicamento e dos dispositivos médicos com custos 
elevados e ausência de partilha de riscos com a indústria; 

 uma população envelhecida, elevada incidência de patologias crónicas e referenciação de doentes para 
especialidades altamente diferenciadas e como tais consumidoras de recursos (por ex., transplantes e 
queimados); 

 a dificuldade de retenção e de captação de profissionais qualificados em algumas áreas chave; 
 o envelhecimento geral dos quadros médicos com especial relevância em anestesiologia, cirurgia plástica, 

obstetrícia e otorrinolaringologia; 
 o subfinanciamento crónico consequência do Contrato-Programa se basear em ICM observados 

desajustados sem ajustamento à estrutura do Centro Hospitalar e a continuada redução administrativa 
dos preços. 

Por outro lado: 

 a existência de profissionais muito qualificados;  
 a prestação de cuidados de saúde com bons níveis de qualidade; capacidade instalada para a realização 

de MCDT para consumo interno e externo em determinadas áreas; 
 a perspetiva da construção de um novo hospital; 
 o desenvolvimento de cuidados de ambulatório; 
 melhoria da acessibilidade e a sustentada redução de custos operacionais. 

 

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 entidade, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço 
público a prestar pela entidade (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

As orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, 
às orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao 
nível de serviço público a prestar pela empresa, são contratualizadas anualmente com a tutela, nomeadamente 
através do Contrato Programa. 
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III. Estrutura de capital  
1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, 

número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes 
categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada 
categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

O Capital Estatutário definido pelo Decreto-Lei 50-A/2007, com integração no período de 2007 a 2010, era 
manifestamente inferior ao de outras Instituições comparáveis do ponto de vista da dimensão. De salientar, no 
entanto, que, por incorporação do HCC e da MAC, o Capital Estatutário aumentou para 95.322.302€, e no ano de 
2014, tiveram lugar dois aumentos de Capital Estatutário através do Despacho n.º14181-A/2013, de 1 de 
Novembro, publicado no Diário da Republica II série n.º 213, de 4 de Novembro de 2013, no valor de 76.000.000€, 
o Despacho n.º 15476-B/2014, de 19 de Dezembro, publicado no Diário da Republica II série, n.º 245, de 19 de 
Dezembro, no valor de 53.200.000€. 

Em março de 2015 foi aumentado, em numerário, o capital estatutário do CHLC no montante de 6.433.333,33€ 
através do Despacho n.º 3016-B/2015 de 23 de março. 

Deste modo o valor do Capital Estatutário desta instituição passou para 230.955.635€. 

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

Não aplicável, de acordo com o Decreto-Lei 233/2005 de 29 de dezembro. 

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da entidade e 
possam conduzir a eventuais restrições. 

Não existem. 
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas  
1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou 

indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, 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 
447.º e 448.º (vide alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 44.º do RJSPE). 

Não existem. 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em 
quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º1 do artigo 44.º 
do RJSPE). 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, é membro do Conselho Consultivo do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais (SUCH), o Vogal do Conselho de Administração, que for designado em cada momento, não aufere 
remuneração. 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e 
de fiscalização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

Não aplicável, face ao exposto no ponto 1. 

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

Não existem. 
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V. Órgãos Sociais e Comissões 
A entidade 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.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). Desta forma, deve 
ser explicitada a composição dos seguintes órgãos: 

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

O CHLC não tem mesa da Assembleia Geral nem acionistas. 

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas 
com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

Não aplicável, face ao exposto no ponto 1. 

 

B. Administração e Supervisão  
1. Identificação do modelo de governo adotado. 

O funcionamento do CHLC tem por finalidade a qualidade e eficiência na prestação dos cuidados de saúde e 
assenta na responsabilidade da gestão. 

O CHLC adota um modelo de gestão participada que compreende os níveis de gestão estratégica, intermédia e 
operacional e que assenta na contratualização interna de objetivos e meios. 

Ao Conselho de Administração (CA), ao nível estratégico, compete estabelecer os objetivos, definir as estratégias, 
consolidar os projetos, assegurar a sua execução, monitorização e controlo, através de políticas de contratualização 
interna. 

Às Áreas, ao nível intermédio de gestão, incumbe a transposição das estratégias, objetivos e metas do CHLC para 
planos de atividade e orçamentos contratualizados com o CA e coordenar a sua execução pelas Especialidades e 
Unidades Funcionais que as constituem. 

Às Especialidades e Unidades Funcionais, ao nível da gestão operacional, incumbe a prestação direta de cuidados 
de acordo com objetivos e metas contratualizados com o CA para a respetiva Área. 

O modelo de governo do Centro respeita o estabelecido nos diplomas legais que determinaram o seu 
enquadramento jurídico e nos respetivos Estatutos. No período em causa encontravam-se vigentes os Estatutos 
aprovados pelo Dl 233/2005, de 29 de dezembro, na sua versão revista e atualizada, que previa como órgãos do 
CHLC: 
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c) O Conselho de Administração 

Órgão a quem compete 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 particular os identificados nos Estatutos da instituição; 
é composto pelo presidente e quatro vogais, que exercem funções executivas, sendo um dos membros o diretor 
clínico e outro enfermeiro-diretor. 

O mandato dos membros do conselho de administração tem a duração de três anos e é renovável, até ao máximo 
de três renovações consecutivas. 

Até 01/02/2016, foram membros do Conselho de Administração por nomeação através da Resolução 2/2013, 
publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 15 — 22 de janeiro de 2013. 

•Teresa Maria Silva Sustelo 

•Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso Silveira 

•Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 

•Ana Maria Mota Soares 

•Eduardo José Gomes Silva 

 

A partir de 01/02/2016 são membros do Conselho de Administração, por nomeação através da Resolução 4-
B/2016, publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 20 — 29 de janeiro de 2016. 

•Ana Maria Escoval da Silva,  

•Francisco António Alvelos de Sousa Matoso,  

•António Manuel Ribeiro Nunes,  

•António José Murinello de Sousa Guerreiro (diretor clínico)  

•Armandina do Carmo Antunes (enfermeira- -diretora) 

Respetivamente, para os cargos de presidente e vogais executivos do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Lisboa Central, E. P. E.,  

 

d) O Fiscal Único 

 É o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do 
hospital e tem como competências particulares o previsto nos Estatutos do CHLC. É designado de entre os auditores 
registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou, quando tal não se mostrar adequado, de entre os 
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas inscritos na respetiva lista da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas. 

Por despacho da Secretária de Estado do Tesouro, em 25 de março de 2013, foram nomeados, pelo período de 
três anos, Fiscais Únicos nos seguintes termos: 

Fiscal Único efetivo: António Borges & Associados, SROC, representada pelo Dr. António Alexandre Pereira Borges. 
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Fiscal Único suplente: Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, representada pelo Dr. Avelino Azevedo Antão. 

Os mandatos em causa não foram renovados e, em junho de 2016, o representante do Fiscal Único efetivo atingiu 
a idade de reforma e deixou de exercer as suas funções, não se tendo verificado a sua substituição por parte da 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC).  

Em 25.01.2017, o despacho nº 89/17 do Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e Finanças, veio determinar 
que o Fiscal Único suplente substituía o Fiscal Único efetivo, porém, a Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC 
indicou não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação do cargo de Fiscal Único. 

A situação de vazio mantém-se até hoje, apesar das solicitações do CHLC para que seja encontrada uma solução 
para o problema pelas entidades competentes. 

 

e) O Conselho Consultivo  

A este órgão compete apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual, tal como todas as informações 
que tiver por necessárias para o acompanhamento da atividade do hospital e emitir recomendações tendo em vista 
o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações, tendo em conta os recursos disponíveis. 

O Conselho Consultivo do CHLC foi nomeado pelo Despacho n.º 5076/2015, de 14 de maio e é presidido pelo Dr. 
Elísio Alexandre Soares dos Santos.  

 

2. 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. 

As 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 são as constantes no estatuto dos gestores públicos. 

3. 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, a entidade deverá indicar os mandatos 
respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Resolução do Conselho de Ministros 2/2013 

Mandato 
Cargo Nome 

Designação OPRLO 

(início - fim) Forma (1) Data Entidade Pagadora 

2013-2016 Presidente Teresa Maria Silva Sustelo R 17/01/2013 n.a.   

2013-2016 Vogal 
Executivo 

Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso 
Silveira R 17/01/2013 n.a.   

2013-2016 Vogal 
Executivo Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves R 17/01/2013 n.a.   

2013-2016 Enf.ª Diretora Ana Maria Mota Soares R 17/01/2013 n.a.   

2013-2016 Diretor Clinico Eduardo José Gomes Silva R 17/01/2013 CHLC Origem 
 

 
 
 



14 
 

Resolução do Conselho de Ministros 4-B/2016 
Mandato 

Cargo Nome 
Designação OPRLO 

(início - fim) Forma (1) Data Entidade Pagadora 

2016-2018 Presidente ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA R 27/01/2016 n.a.   

2016-2018 Vogal 
Executivo 

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA 
MATOSO R 27/01/2016 n.a.   

2016-2018 Vogal 
Executivo ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES R 27/01/2016 n.a.   

2016-2018 Enf.ª Diretora ARMANDINA DO CARMO ANTUNES R 27/01/2016 n.a.   

2016-2018 Diretor 
Clinico 

ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA 
GUERREIRO R 27/01/2016 n.a.   

 

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, 
relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 
considerados independentes2, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do 
Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE tem como presidente o Dr. Elísio Alexandre 
Soares dos Santos e foi nomeado pelo Despacho n.º 5076/2015 de 14 de maio. 

O CHLC não tem membros não executivos. 

5. 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 j) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração constam na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 2/2013, de 17 de Janeiro do DR 2.ª série de 22 Janeiro 2013 (disponível para consulta em 
https://dre.pt/application/file/a/1630153). 

Em 1 de Fevereiro de 2016, iniciou funções o novo Conselho de Administração, nomeado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 4-B/2016, de 29 de Janeiro (disponível em https://dre.pt/application/file/73360584). 
Compõem este Conselho de Administração, os seguintes elementos: 

Presidente: Profª Doutora Ana Maria Escoval da Silva 

Vogal Executivo: Dr. Francisco António Alvelos de Sousa Matoso 

Vogal Executivo: Dr. António Manuel Ribeiro Nunes  

Diretor Clinico: Dr. António José Murinello de Sousa Guerreiro 

Enfermeira Diretora: Enf.ª Armandina do Carmo Antunes 

6. Evidências da apresentação das declarações3 de cada um dos membros do órgão de 
administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-

                                                           
1 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 
2A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se 

nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se 
independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na entidade nem se encontre em 
alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 

3 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. De notar 
que uma minuta da declaração a ser remetida à Inspeção-Geral de Finanças está disponível no sítio desta última, sendo 
acedível através da hiperligação http://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-
publicos1.aspx. 

https://dre.pt/application/file/a/1630153
https://dre.pt/application/file/73360584
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Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade, 
assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições 
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse 
(vide artigo 52.º do RJSPE). 

São juntos os comprovativos do envio das declarações à Procuradoria-Geral da República, submetidas pelos 
membros do Conselho de Administração em funções – em anexo. 

No que respeita à declaração a remeter à Inspeção-Geral de Finanças, verifica-se que a norma legal invocada na 
questão 3.2, - artigo 52.º, do DL n.º 133/2013, de 03 de outubro, que aprova o regime jurídico do sector público 
empresarial-, prevê que os gestores públicos devem declarar à Inspeção-Geral de Finanças, “(…) quaisquer 
participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os 
seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar 
conflitos de interesse.”  

Resulta do teor da norma que a obrigação declarativa só se verifica quando os membros do Conselho de 
Administração detenham participações patrimoniais na empresa ou mantenham quaisquer relações suscetíveis de 
gerar conflitos de interesse. Não se verificando qualquer das circunstâncias identificadas não haverá lugar a 
qualquer declaração, até porque, obviamente, esta seria uma declaração vazia – de conteúdo e de relevância para 
o propósito que subjaz à norma. De resto, resulta que a eventual exigência de apresentar à IGF uma declaração 
negativa não só não tem abrigo na interpretação do normativo legal (em termos literais ou teleológicos), como não 
faz sentido pragmaticamente, pois não será mais que uma burocratização disfuncional que vem contra tudo o que 
tem sido a política preconizada de simplificação administrativa, tanto mais que há acesso a outras declarações 
obrigatórias para os gestores públicos onde se pode confirmar esta “negatividade” quanto a situações de conflito, 
-sublinha-se que foram entregues pelos membros do atual conselho de administração declarações no Tribunal 
Constitucional e Procuradoria Geral da República (PGR).  

Ora, considerando que, - como poderá ser validado pela cópia das declarações enviadas à PGR, que já 
anteriormente se juntou -, nenhum dos membros do órgão de Administração do CHLC tem participações 
patrimoniais na empresa, até porque tal é impossível pela própria natureza da entidade em causa, e não mantém 
com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, relações 
suscetíveis de gerar conflitos de interesse, estão os mesmos isentos de tal apresentação. Em resumo, considerando 
que a lei o que pretende é que se declare à IGF o que existe (participações e conflitos de interesse), nas situações 
de inexistência nada há a declarar e é esta a situação dos elementos do Conselho de Administração do CHLC. 

As declarações  encontram-se em anexo. 
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7. 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 são conhecidas relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do 
Conselho de Administração. 

8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências 
entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo 
informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da 
administração quotidiana da entidade. 

A informação em causa consta nas seguintes deliberações, tendo originalmente sido feita remissão para a página 
eletrónica do DRE, no sentido de desburocratização do processo de informação, na medida em que se trata de 
entidade oficial, que as publicações ali apresentadas substituem os documentos impressos e que a fiabilidade e 
correção está garantida, considerando a responsabilidades inerentes à própria entidade e à sua missão: 

 deliberação n.º 1033/2013 de 20 de Março, publicada no DR 2.ª série nº 87, de 7 de Maio (disponível 
para consulta em https://dre.pt/application/file/a/2122108); 

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., reunido a 20 de março de 2013, delibera: 

I - Ao abrigo dos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 7.º dos Estatutos constantes do anexo II ao 
Decreto-Lei 233/2005, de 29 de dezembro, aplicáveis ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., por força do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-
Lei 50-A/2007, de 28 de fevereiro, delegar nos seus membros, abaixo indicados, o seguinte: 

1 - Na Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Teresa Maria da Silva Sustelo, a coordenação genérica de todas as áreas. 

2 - No Diretor Clínico, Dr. Eduardo José Gomes da Silva, as competências de Coordenação das Áreas Clínicas, do Centro de Investigação, do Centro 
de Ensino e do Gabinete de Coordenação e Colheita de Órgãos, bem como as competências relativas à promoção da gestão clínica, designadamente, 
em matéria de boas práticas, protocolos clínicos e da melhoria contínua e de coordenação dos órgãos de apoio técnico, tais como, Comissão Médica, 
Direção do Internato Médico, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Coordenação Oncológica, Comissão de Ética para a Saúde, 
Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar, Comissão de Catástrofe e Emergência, 
Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez, incluindo, relativamente ao pessoal médico, a competência para: 

2.1 - Autorizar a mobilidade entre as várias áreas; 

2.2 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

2.3 - Autorizar a constituição das equipas de urgência e a substituição pontual dos seus elementos; 

2.4 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e aprovar os horários do pessoal médico, técnico superior de 
saúde e técnico de diagnóstico e terapêutica, de acordo com as orientações do Conselho de Administração; 

2.5 - Autorizar a participação em júris de concursos noutras instituições; 

2.6 - Autorizar a dispensa do Serviço de Urgência; 

2.7 - Coordenar a vertente técnica da Área de Farmácia; 

2.8 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

2.9 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a 
sua gestão. 

https://dre.pt/application/file/a/2122108
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3 - Na Vogal Executiva, Dr.ª Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves, as competências de gestão corrente nas áreas de Gestão de Compras, Logística 
e Distribuição, da Gestão Hoteleira, da Gestão de Instalações e Equipamentos, da Farmácia, incluindo a competência para: 

3.1 - Autorizar a abertura de procedimentos, a sua adjudicação e o pagamento de despesas até ao montante de (euro) 300 000 (trezentos mil euros) 
nas empreitadas de obras públicas e na locação e aquisição de bens e serviços; 

3.2 - Conceder adiantamentos a empreiteiros e fornecedores de bens e serviços, desde que cumpridos os condicionalismos previstos no Código da 
Contratação Pública; 

3.3 - Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao agora delegado; 

3.4 - Praticar os atos consequentes ao ato de autorização da escolha e do início do procedimento cujo valor não exceda o agora delegado; 

3.5 - Aprovar as minutas de contratos relativos à aquisição de bens e serviços até ao montante de (euro) 300 000 (trezentos mil euros), e representar 
o Centro Hospitalar na outorga desses contratos; 

3.6 - Autorizar a constituição de arrendamentos para instalação dos serviços, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, 
aprovar as minutas e outorgar os respetivos contratos quando a renda anual não exceda o montante de (euro) 199 000 (cento e noventa e nove mil 
euros); 

3.7 - Autorizar as despesas com seguros não previstas no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, nos termos e sem prejuízo do 
disposto no mesmo preceito; 

3.8 - Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão; 

3.9 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

3.10 - Autorizar a participação dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão em júris de concursos noutras instituições; 

3.11 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

3.12 - Assinar a correspondência ou expediente necessário e autorizar publicações na imprensa diária e no Diário da República; 

3.13 - Substituir a Vogal Executiva, Dr.ª Laura Maria Figueiredo de Sousa Dâmaso da Silveira, nas suas ausências e impedimentos. 

4 - Na Vogal Executiva, Dr.ª Laura Silveira, as competências da gestão corrente nas Áreas de Gestão Financeira e Contabilidade, de Gestão de 
Doentes, de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, do Planeamento, Análise e Controlo de Gestão, da Comissão de Melhoria da 
Qualidade e Segurança do Doente, do Gabinete de Codificação e do Serviço de Auditoria Interna, incluindo a competência para: 

4.1 - Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações do orçamento, com exceção das rubricas referentes a pessoal, até ao limite de 
um duodécimo; 

4.2 - Autorizar os reembolsos de quantias relativas a taxas moderadoras cobradas em excesso; 

4.3 - Proceder à anulação de faturas; 

4.4 - Declarar as dívidas como incobráveis, nos termos do disposto no despacho 267/2005, de 7 de setembro; 

4.5 - Autorizar o pagamento das despesas com a assistência médica de grande especialização no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei 177/92, 
de 13 de agosto; 

4.6 - Autorizar a realização de exames e o pagamento de despesas com MCDT's, realizados em estabelecimentos de saúde não integrados no Centro 
Hospitalar; 

4.7 - Dar balanço mensal à Tesouraria; 
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4.8 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a 
sua gestão; 

4.9 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

4.10 - Autorizar a participação em júris de concursos noutras instituições; 

4.11 - Assegurar a correspondência ou o expediente necessário; 

4.12 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

4.13 - E, ainda, as seguintes competências na Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação: 

4.13.1 - Autorizar a abertura de procedimentos, até ao limite de (euro) 150 000 (cento e cinquenta mil euros); 

4.13.2 - Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao agora 
subdelegado; 

4.13.3 - Praticar os atos consequentes ao ato de autorização da escolha e do início do procedimento cujo valor não exceda o agora subdelegado; 

4.14 - Substituir a Vogal Executiva, Dr.ª Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves nas suas ausências e impedimentos. 

5 - Na Enfermeira Diretora Ana Maria da Mota Soares, as competências da gestão corrente no âmbito da enfermagem nas Áreas Clínicas, bem como 
as competências relativas à promoção de boas práticas, protocolos e melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, e de coordenação e ligação 
aos órgãos de apoio técnico, tais como a Comissão Técnica de Enfermagem, a Comissão de Controlo da Infeção Hospitalar, incluindo, relativamente 
ao pessoal de enfermagem e aos assistentes operacionais incluídos nas áreas clínicas, a competência para: 

5.1 - Autorizar a mobilidade entre as várias áreas; 

5.2 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

5.3 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e fixar os horários de trabalho do pessoal de enfermagem, dos 
assistentes operacionais colocados em Áreas Clínicas e do pessoal da Unidade de Nutrição e Dietética, de acordo com as orientações do Conselho 
de Administração; 

5.4 - Autorizar a participação em júris de concursos noutras instituições; 

5.5 - Coordenar a Unidade de Nutrição e Dietética; 

5.6 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

5.7 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a 
sua gestão. 

II - Ficam os membros do Conselho de Administração autorizados a subdelegar as competências acima delegadas no pessoal dirigente ou de chefia 
que deles depende. 

 deliberação n.º 441/2016 de 4 de Março, publicada no DR 2.ª série n.º 51, de 14 de Março (disponível 
para consulta em https://dre.pt/application/file/a/73865225). 

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., reunido a 3 de março de 2016, delibera: 

I - Ao abrigo dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 do artigo 7.º dos Estatutos, constantes do anexo II ao 
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, aplicáveis ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. por força do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, delegar nos seus membros, abaixo indicados, o seguinte: 

https://dre.pt/application/file/a/73865225
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1 - Na Presidente do Conselho de Administração, a Senhora Professora Doutora Ana Maria Escoval da Silva, a coordenação genérica de todas as 
áreas, e especificamente a coordenação da Área de Planeamento, Análise e Controlo de Gestão, da Área de Gestão de Instalações e Equipamentos, 
do Gabinete de Comunicação e Imagem, do Serviço de Auditoria Interna, da Comissão da Qualidade e Segurança do Doente e da Comissão de 
Catástrofe e Emergência, incluindo a competência para: 

1.1 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

1.2 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e aprovar os respetivos horários; 

1.3 - Autorizar a participação dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão em júris de concursos noutras instituições; 

1.4 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

1.5 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais e subsequentes alterações, dos trabalhadores afetos 
às áreas e serviços sob a sua gestão. 

2 - No Diretor Clínico, o Senhor Professor Doutor António José Murinello de Sousa Guerreiro, as competências de coordenação das Áreas Clínicas e 
das Estruturas de Apoio Clínico (Área de Integração de Cuidados, Cooperação e Ensino, Área de Farmácia, Área de Apoio Social, 

Unidade de Cuidados Paliativos, Unidade de Psicologia Clínica, Unidade de Nutrição e Dietética), bem como as competências relativas à promoção 
da gestão clínica, designadamente, em matéria de boas práticas, protocolos clínicos e da melhoria continua, e de coordenação dos órgãos de apoio 
técnico, tais como, Comissão Médica, Direção do Internato Médico, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Coordenação Oncológica, 
Grupo de Coordenação Local do PPCIRA, Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, incluindo, relativamente ao pessoal médico, 
a competência para: 

2.1 - Autorizar a mobilidade entre as várias Áreas; 

2.2 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

2.3 - Autorizar a constituição das equipas de urgência e a substituição pontual dos seus elementos; 

2.4 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e aprovar os horários do pessoal médico, técnico superior de 
saúde e técnico de diagnóstico e terapêutica, de acordo com as orientações e princípios estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

2.5 - Autorizar a participação em júris de concursos noutras instituições; 

2.6 - Autorizar a dispensa do Serviço de Urgência; 

2.7 - Coordenar a vertente técnica da Área de Farmácia; 

2.8 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

2.9 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais e subsequentes alterações, dos trabalhadores afetos 
às áreas e serviços sob a sua gestão, nomeadamente quanto ao pessoal médico, técnicos superiores de saúde e técnicos de diagnóstico e 
terapêutica. 

3 - Na Enfermeira Diretora, a Senhora Enfermeira Armandina do Carmo Antunes, as competências da gestão corrente no âmbito da enfermagem nas 
Áreas Clínicas, bem como as competências relativas à promoção de boas práticas, protocolos e melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, e 
de coordenação e ligação aos órgãos de apoio técnico, tais como a Comissão Técnica de Enfermagem e a Central de Esterilização, incluindo, 
relativamente ao pessoal de enfermagem e aos assistentes operacionais incluídos nas áreas clínicas, a competência para: 

3.1 - Autorizar a mobilidade entre as várias Áreas; 

3.2 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

3.3 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e fixar os horários de trabalho do pessoal de enfermagem, dos 
assistentes operacionais colocados em Áreas Clínicas de acordo com as orientações do Conselho de Administração; 

3.4 - Autorizar a participação em júris de concursos noutras instituições; 
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3.5 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

3.6 - Atribuir o estatuto de trabalhador-estudante quanto ao pessoal de enfermagem e aos assistentes operacionais colocados em Áreas Clínicas; 

3.7 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivo planos anuais e subsequentes alterações, dos trabalhadores afetos 
às áreas e serviços sob a sua gestão, nomeadamente quanto ao pessoal de enfermagem e assistentes operacionais colocados em Áreas Clínicas. 

4 - No Vogal Executivo, o Senhor Dr. António Manuel Ribeiro Nunes, as competências da gestão corrente nas Áreas de Gestão Financeira e 
Contabilidade; de Gestão de Doentes; de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, da Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para 
Cirurgia (UHGIC), incluindo a competência para: 

4.1 - Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações do orçamento, com exceção das rubricas referentes a pessoal, até ao limite de 
um duodécimo; 

4.2 - Autorizar o pagamento até ao montante de trezentos e cinquenta mil euros, nas empreitadas de obras públicas e na locação e aquisição de 
bens e serviços; 

4.3 - Autorizar o pagamento de todas as demais despesas autorizadas pelo Conselho de Administração; 

4.3 - Autorizar os reembolsos de quantias relativas a taxas moderadoras cobradas em excesso; 

4.4 - Proceder à anulação de faturas; 

4.5 - Declarar as dívidas como incobráveis, nos termos do disposto no Despacho n.º 267/2005, de 7 de setembro; 

4.6 - Autorizar o pagamento das despesas com a assistência médica de grande especialização no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 177/92, 
de 13 de agosto; 

4.7 - Autorizar a realização de exames e o pagamento de despesas com MCDT, realizados em estabelecimentos de saúde não integrados no Centro 
Hospitalar; 

4.8 - Dar balanço mensal à Tesouraria; 

4.9 - Autorizar, quer o gozo, quer a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a 
sua gestão; 

4.10 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

4.11 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e aprovar os respetivos horários; 

4.12 - Autorizar a participação dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão em júris de concursos noutras instituições; 

4.13 - Assegurar a correspondência ou o expediente necessário; 

4.14 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

4.15 - Autorizar a realização de cirurgias adicionais e o transporte de doentes para estabelecimentos de saúde não integrados no Centro Hospitalar, 
no âmbito do funcionamento da Unidade de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UGIC); 

4.16 - E, ainda, as seguintes competências na Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação: 

4.16.1 - Autorizar a abertura de procedimentos, até ao limite de cento e cinquenta mil euros; 

4.16.2 - Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao agora 
subdelegado; 

4.16.3 - Praticar os atos consequentes ao ato de autorização da escolha e do início do procedimento cujo valor não exceda o agora subdelegado; 

4.17 - Substituir o Senhor Dr. Francisco António Alvelos de Sousa Matoso nas suas ausências e impedimentos. 
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5 - No Vogal Executivo, o Senhor Dr. Francisco António Alvelos de Sousa Matoso, as competências de gestão corrente nas Áreas de Gestão de 
Recursos Humanos, de Compras, Logística e Distribuição, da Gestão Hoteleira, da Farmácia, da Formação e da Saúde Ocupacional, no Gabinete 
Jurídico e de Contencioso, e na Biblioteca, Expediente e Arquivo, incluindo a competência para: 

5.1 - Autorizar a abertura de procedimentos, a sua adjudicação até ao montante de trezentos e cinquenta mil euros, nas empreitadas de obras 
públicas e na locação e aquisição de bens e serviços; 

5.2 - Conceder adiantamentos a empreiteiros e fornecedores de bens e serviços, desde que cumpridos os condicionalismos previstos no Código da 
Contratação Pública; 

5.3 - Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao agora delegado; 

5.4 - Praticar os atos consequentes ao ato de autorização da escolha e do início do procedimento cujo valor não exceda o agora delegado; 

5.5 - Aprovar as minutas de contratos relativos à aquisição de bens e serviços até ao montante de trezentos e cinquenta mil euros, e representar o 
Centro Hospitalar na outorga desses contratos; 

5.6 - Autorizar a constituição de arrendamentos para instalação dos serviços, nos termos do artigo 20.º do D.L. 197/99, de 8 de junho, aprovar as 
minutas e outorgar os respectivos contratos quando a renda anual não exceda o montante de cento e noventa e nove mil euros; 

5.7 - Autorizar as despesas com seguros não previstas no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, nos termos e sem prejuízo 
do disposto no mesmo preceito; 

5.8 - Autorizar as várias modalidades de organização e duração do tempo de trabalho e aprovar os respetivos horários; 

5.9 - Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar os respetivos planos anuais dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão; 

5.10 - Autorizar a formação profissional e a realização de estágios, outorgando os respetivos instrumentos de execução; 

5.11 - Autorizar a participação dos trabalhadores afetos às áreas e serviços sob a sua gestão em júris de concursos noutras instituições; 

5.12 - Ordenar a instauração de processos de inquérito, sindicâncias e processos disciplinares nas áreas e serviços sob a sua gestão; 

5.13 - Assinar a correspondência ou expediente necessário e autorizar publicações na imprensa diária e no Diário da República; 

5.14 - Autorizar o abate de bens após parecer da comissão de inutilização; 

5.15 - Outorgar os contratos de pessoal, seja qual for a sua modalidade, incluindo os instrumentos de mobilidade geral dos trabalhadores; 

5.16 - Justificar e injustificar faltas; 

5.17 - Promover a verificação domiciliária das doenças; 

5.18 - Promover a submissão dos trabalhadores contratados em funções públicas às juntas médica da ADSE; 

5.19 - Conceder as licenças e dispensas previstas no regime legal da proteção da parentalidade; 

5.20 - Atribuir o estatuto de trabalhador-estudante; 

5.21 - Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não; 

5.22 - Qualificar os acidentes de trabalho; 

5.23 - Determinar a reposição de dinheiros públicos e participar à administração fiscal as faltas de pagamento; 

5.24 - Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os trabalhadores tenham direito; 

5.25 - Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores contratados em funções públicas e, em geral, todos os atos respeitantes ao 
regime de proteção social pública convergente; 
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5.26 - Autorizar a extração de fotocópias e a passagem de certidões; 

5.27 - Autorizar a destruição de documentos respeitantes a concursos, nos termos da legislação em vigor; 

5.28 - Substituir o Senhor Dr. António Manuel Ribeiro Nunes nas suas ausências e impedimentos. 

II - Ficam os membros do Conselho de Administração autorizados a subdelegar as competências acima delegadas no pessoal dirigente ou de chefia 
que deles depende. 

9. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo4, indicando designadamente: 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas5; 

O CA reúne semanalmente e, ainda, sempre que convocado pelo presidente ou por solicitação de dois dos seus 
membros, ou do fiscal único. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o presidente voto de 
qualidade. 

De cada reunião é lavrada a respectiva acta, que é aprovada na reunião seguinte, da qual consta o resumo das 
deliberações e transcrevendo as declarações de voto, se as houver, sem prejuízo de as mesmas constarem 
directamente dos documentos que as suscitaram. 

A reunião semanal do CA tem lugar em dia e hora fixos. As reuniões só serão válidas desde que se encontre presente 
a maioria dos seus membros. A alteração da data e horas das reuniões pode ocorrer sempre que, por motivo 
justificado, o presidente do CA o determine. Esta alteração não deve comprometer a realização de uma reunião 
semanal do CA. Podem ainda participar nas reuniões do CA, sem direito a voto, quaisquer outros profissionais que 
sejam especialmente convocados por indicação do seu presidente. 

Quadro: Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas. 

Membro do CA 
Grau de 

Assiduidade 

Presidente Teresa Maria Silva Sustelo 100% 

Diretor Clínico Eduardo José Gomes Silva 100% 

Enfermeira Diretora Ana Maria Mota Soares 100% 

Vogal Executiva  Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso 
Silveira 100% 

Vogal Executiva Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 100% 

N.º Total de Reuniões 5 

 

Membro do CA 
Grau de 

Assiduidade 

Presidente ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA 92% 

Diretor Clínico ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO 90% 

Enfermeira Diretora ARMANDINA DO CARMO ANTUNES 94% 

Vogal Executivo FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO 92% 

Vogal Executivo ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES 86% 

N.º Total de Reuniões 51 

                                                           
4 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 
5 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  
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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, 
apresentados segundo o formato seguinte: 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, é membro do Conselho Consultivo do Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais (SUCH), o Vogal do Conselho de Administração que for designado em cada momento não aufere 
remuneração. 

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos 
mesmos; 

O CHLC não possui órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos, nem 
Comissões no órgão de administração ou supervisão. 

d) Comissões6 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das 
comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das 
atividades desenvolvidas no exercício dessas competências. 

A Enf.ª Diretora Armandina do Carmo Antunes preside a Comissão Executiva Permanente da Direcção de 
Enfermagem do CHLC. Compete a esta Comissão a execução das deliberações da Direcção de Enfermagem, 
coadjuvar o presidente da Direcção de Enfermagem, no exercício das suas funções, e exercer as demais 
competências que lhe estejam legalmente atribuídas. Em 2016 foram nomeados os elementos desta Comissão, 
que são os seguintes: 

 Armandina do Carmo Antunes (Enf.ª Diretora), que preside esta Comissão 
 Maria Ana Trocado Sousa Meneses (Adjunta da Enf.ª Diretora) 
 João António Temporão Pais (Adjunto da Enf.ª Diretora) 
 António Jorge Nabais (Adjunto da Enf.ª Diretora) 
 Anabela Ferreira Gama (Adjunta da Enf.ª Diretora) 
 Palmira da Silva (Adjunta da Enf.ª Diretora) 
 Maria Ofélia Lobo Lopes de Sousa Vieira (Adjunta da Enf.ª Diretora) 
 Manuel Quintela (Enf.º Supervisor) 
 João Abelha (Enf.º Supervisor) 
 Carlos Gaudêncio (Enf.ª Chefe) 

 

 

C. Fiscalização 
O CHLC não possui Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e Supervisão ou Comissão para as 
Matérias Financeiras. 

D. Revisor Oficial de Contas (ROC) 
1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), 

do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e 
na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que 
a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente 
junto da entidade e/ou 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). 

                                                           
6 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  
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2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta 
contas à entidade. 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto 
da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos 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, apresentados segundo os formatos seguintes: 

Fiscal Único 

Efetivo António Borges e Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (desde 1 abril 2013) 
Suplente Cravo, Fortes, Antão e Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (desde 1 abril 2013) 

No âmbito das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à 
sociedade, os n.º 2 e n.º 5 do art.º 15 dos Estatutos desta entidade pública empresarial, dispõem que o Fiscal Único 
e suplente são nomeados através de despacho do Ministro do Estado e das Finanças, obrigatoriamente de entre 
Revisores Oficiais de Contas ou de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas por um período de três anos, 
renovável apenas uma vez, sendo a respetiva remuneração fixada por despacho daquele membro do governo. A 
remuneração ilíquida do Fiscal Único efetivo do CHLC será constante do contrato da prestação de serviços a 
celebrar entre o Conselho de Administração e o respetivo Fiscal Único, em harmonia com o estabelecido nos artigos 
59º e 60º dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com o limite máximo equivalente a 22,5% da 
quantia correspondente a 12 meses da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao 
Presidente do Conselho de Administração do CHLC, sem prejuízo do previsto no n.º 1 da alínea o) do n.º 9 do art.º 
27 da Lei n.º 66/B/2012, de 31 de Dezembro e das reduções futuras que vierem a ser legalmente definidas. 

O Fiscal Único, António Borges & Associados, SROC nº 69, representada pelo Dr. António Alexandre Pereira Borges, 
ROC nº 559, só esteve em exercício até ao final de maio de 2016, na medida em que atingiu o limite de idade. 

Apesar das inúmeras diligências efetuadas pelo Conselho de Administração do CHLC, EPE, o mesmo não foi 
substituído, nos restantes meses do ano. 

Por Despacho nº 89/2017-SEATF de 25 de janeiro, foi nomeado em regime de substituição, o fiscal único CFA-
CRAVO, FORTES, ANTÃO & ASSOCIADOS, SROC, LDA inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob 
o nº 87, registada na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) sob o nº 20161415, representada 
pelo Dr. Avelino Azevedo Antão, inscrito na OROC nº 589 e registado na CMVM sob o nº 20160244, o qual não 
aceitou o referido cargo. (ver a informação constante no capitulo especifico). 

 

Mandato 

Cargo 

Identificação SROC/ROC Designação Remuneração 
Mensal 

Contratada 
(sem IVA) 

N.º de 
Mandatos 

exercidos na 
sociedade 

(Início - Fim) Nome 
N.º na 
OROC 

N.º na 
CMVM 

Forma 
(*) 

Data 

2013-2015 Fiscal Único António Borges & Associados, 
SROC 69   D 25-03-2013 1.300.09 € 1 

2013-2015 Fiscal Único-suplente Cravo, Fortes, Antão & 
Associados, SROC 87   D 25-03-2013 0,00 € 1 

 

Nome 

Remuneração Anual 

Bruto (1) 
Reduções 

Remuneratórias (2) 
Reversão 

Remuneratória (3) 
Valor Final 

(= (1) - (2) + (3)) 

António Borges & Associados, SROC 7.995,58€ 0,00 €  0,00 €  (*)  7.995,58 € 

Cravo, Fortes, Antão & Associados, 
SROC       0,00 € 
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Nota: O Fiscal Único, só esteve em exercício até ao final de maio de 2016. Apesar das inúmeras diligências efetuadas pelo Conselho de Administração do CHLC, 
EPE, o mesmo não foi substituído, nos restantes meses do ano. 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que 
representa a SROC, caso aplicável. 

O Revisor Oficial de Contas, não presta outros serviços, para além, dos definidos nos Estatutos. 

 

E. Auditor Externo 
O CHLC não tem auditor externo. 
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VI. Organização Interna 
A. Estatutos e Comunicações 
1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade. 

Os Estatutos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. encontram-se aprovados pelo Decreto-Lei n.º 233/2005, 
de 29 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro e as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro. Qualquer alteração dos estatutos tem que 
ser publicada em Decreto-Lei. 

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade. 

O CHLC dispõe de um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades, competindo ao CA 
assegurar a sua implementação e manutenção e ao auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação. 

O sistema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos 
estabelecidos no CHLC e tem por base um adequado sistema de gestão de risco, um sistema de informação e de 
comunicação e um processo de monitorização que assegure a respectiva adequação e eficácia em todas as áreas 
de intervenção. 

Mediante proposta do serviço de auditoria interna, deve ser aprovado pelo CA do CHLC o regulamento que defina 
as regras e procedimentos de comunicação interna de irregularidades. 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à 
mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

No âmbito das políticas anti-fraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e 
prevenção da fraude organizacional, o CHLC deu cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da 
Corrupção procedendo à elaboração do seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas para o 
triénio 2016-2018, aprovado em janeiro 2016. Este plano foi remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção, 
bem como ao Ministério da Saúde, que tutela a empresa, tendo sido dado conhecimento a todos os trabalhadores 
da empresa através da sua publicação na internet e na intranet da empresa.  

Deverão ser assim desenvolvidas e implementadas as seguintes medidas transversais a toda a instituição: 

Criação de um Grupo de Trabalho que aumente a qualidade e abrangência do actual Plano, e que assegure a 
implementação das medidas nele constantes; 

Estabelecimento de um organograma de acompanhamento de implementação do Plano e revisão/ actualização 
das medidas previstas; 

 Elaboração anual de Relatório sobre a execução do Plano; 
 Divulgação do Plano de gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas no sítio da Internet e Intranet; 
 Envio do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas ao Conselho de Prevenção da 

Corrupção e aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. 

(http://www.chlc.min-
saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_
2016_2018.pdf) 

Encontra-se em elaboração o Relatório Identificativo das Ocorrências para 2016. 

 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf


39 
 

B. Controlo interno e gestão de riscos7 
1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a 

dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este 
deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade). 

 

O gabinete de auditoria interna tem como objectivo analisar e avaliar o sistema de controlo interno do CHLC, nos 
domínios contabilístico-financeiro, operacional, informático e recursos humanos, fornecendo ao CA, análises e 
recomendações sobre as actividades revistas para a melhoria do funcionamento dos serviços. No âmbito do 
exercício da sua função elabora um plano anual de auditoria e um relatório semestral sobre a actividade 
desenvolvida, o qual evidencia, entre outros aspectos, os controlos efectuados, as anomalias detectadas e as 
medidas correctivas a adoptar. 

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 
implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os 
riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

O gabinete de auditoria interna é composto por: 

 Auditor Interno – Maria José Pacheco Figueira 
 Assistente Técnico – Telma Catarina Matos Peixe 

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. 

O CHLC, elaborou um Plano Estratégico para o triénio 2016/2018 onde identifica os principais riscos, pontos fracos 
numa análise SWOT: 

a. Ausência de política de recursos humanos, agravados pelo facto de os profissionais mais qualificados 
estarem com idades “avançadas”, 

b. Enorme dispersão geográfica das instituições hospitalares com instalações degradadas em que o hospital 
mais novo (MAC) tem perto de 100 anos, 

c. Sistemas de Informação com insuficiente resposta às necessidades do Centro Hospitalar, 
d. Insuficiente capacidade instalada em MCDT, incapaz de responder a muitas das necessidades básicas do 

Centro Hospitalar, 
e. Ausência de autonomia e responsabilização, 
f.  Perspetiva ainda não concretizada da construção de um Novo Hospital que concentre todos os hospitais 

que constituem este Centro Hospitalar, e que tem sido responsável por alguma inércia, que tem 
influenciado negativamente, políticas de investimentos, políticas organizacionais e motivacionais, adiando 
soluções estruturais que são imprescindíveis a uma maior eficiência do Centro Hospitalar. 

g. Possível perda de influência clinica relativamente a outros Centros Hospitalares, 
h. Decisões governamentais fortemente restritivas que têm impedido a renovação natural deste conjunto de 

hospitais, 
i. Incapacidade e eventual incumprimento contratual da ACSS, 
j. Desadequada legislação laboral não ajustada ao mercado de trabalho da Saúde. 

 

                                                           
7 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato 

de prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar 
as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 
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Tendo em conta que no Plano Estratégico para o triénio 2016/2018 devem constar as grandes Diretrizes e 
Orientações. As medidas são definidas anualmente quer no Plano de Desempenho, quer no PAO – Plano de 
Atividades e Orçamento e noutros de documentos específicos. 

O CHLC possui, também, um Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas para o triénio 2016/2018, 
aprovado e publicado no seu website, onde identifica os riscos e as medidas de prevenção dos mesmos (págs. 22 
a 48). O referido Plano encontra-se em anexo. 

Identificação dos Risco e Criação de Medidas de Prevenção: 

Identificação 

i. Divulgação de informação confidencial e acesso aos dados do doente para proveito próprio: 
ii. Erros na faturação; 
iii. Erros nos registos, ou insuficiência de informação presentes nos mesmos; 
iv. Entrega de valores não coincidentes com o somatório dos recibos; 
v. Não emissão ou anulação indevida de recibos; 
vi. Extravio, danos e erros na identificação dos espólios (bens e valores); 
vii. Erros no registo do horário de trabalho (registo não coincidente com o horário praticado); 
viii. Favorecimento no acesso Urgência Geral de utentes, no momento da admissão e nas visitas; 
ix. Favorecimento pessoal na marcação de consultas; 
x. Identificação incorreta de necessidades para fornecimento; 
xi. Especificações desajustadas às necessidades de contratação; 
xii. Falta de fundamentação das decisões de escolha do procedimento e de adjudicação; 
xiii. Situações de impedimento na composição dos júris e comissões técnicas na elaboração de procedimentos 

pré-contratuais; 
xiv. Informação privilegiada no âmbito dos procedimentos pré-contratuais. 

Medidas 

a) Criação de um Grupo de Trabalho, que aumente a qualidade e abrangência do atual Plano, e que assegure 
a implementação das medidas nele contantes, o qual deve seguir as linhas de orientação do método de 
monitorização apresentadas, bem como, receber as denúncias das vitimas e testemunhas de atos 
suscetíveis de configurar as infrações em apreço; 

b) Subscrição, por todos os profissionais que atuam no seio da Instituição, de uma Declaração de Adesão ao 
Código de Ética do CHLC, EPE; 

c) Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre atos que configuram a prática do crime 
de corrupção ou de infrações conexas; 

d) Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre as boas práticas no seio de cada 
departamento, bem como, sobre práticas devidas na execução dos procedimentos e na utilização dos 
recursos (físicos e humanos) dos hospitais; 

e) Criação de espaços físicos adequados ao arquivo de documentos; 
f) Disponibilização das fichas de Identificação e Avaliação dos Riscos, na Intranet, com obrigação de 

preenchimento anual por todos os funcionários, de forma a ferir do acompanhamento das medidas 
tendentes à redução dos riscos sinalizados; 

g) Criação de procedimentos internos sobre a conferência de faturas, sobre o acesso aos registos dos doentes 
e de funcionários, de verificação da execução dos contratos, de arquivo de documentos em ficheiro 
informático, bem como, revisão e atualização dos procedimentos existentes; 



41 
 

h) Criação de diretório na intranet do CHLC, EPE com toda a matéria de prevenção da corrupção e riscos 
conexos, com a divulgação do Plano, legislação aplicável sobre o tema, código de ética e toda a informação 
sobre os princípios de bom governo das sociedades. 

i) Criação de mecanismos de acompanhamento da execução e gestão dos contratos; 
j) Segregação de funções no âmbito dos procedimentos prévios à contratação. 

Matriz do Risco: 

 

 

No CHLC, com a coordenação da Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, são desenvolvidas normas de 
boa prática com alargada participação pluriprofissional. A cada uma das áreas incumbe em seguida os respetivos 
mecanismos de divulgação, implementação, monitorização e atualização. A política da Qualidade do CHLC assenta 
na liderança dos processos relativos ao percurso do doente no Hospital, desde a sua admissão até à alta, passando 
pelos tratamentos e cuidados ministrados, incluindo a sua continuidade e interligação, assim como todos os 
processos de suporte, clínicos e não clínicos. Nas políticas são definidas as grandes linhas de orientação, 
estabelecidas estratégias e enquadrados os procedimentos da organização, estas dão depois lugar a 
procedimentos em que são definidas medidas e ações concretas a desenvolver para cada atividade em concreto. 
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4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica 
e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade. 

 
5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

No que respeita às áreas funcionais com competências no controlo de riscos e, no âmbito da Governação Clínica, 
o CHLC tem o Gabinete de Auditoria Clínica e o Gabinete de Gestão do Risco. Existem também a Comissão de 
Controlo e Infeção Hospitalar, a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho e a Comissão de Catástrofe e 
Emergência. 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e 
jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da atividade. 

Os principais tipos de riscos a que o CHLC se expõe no exercício da atividade são: 

 Elevado nível de condicionamento das fontes potenciais a que pode recorrer para o financiamento da sua 

atividade; 

 Dispersão geográfica, vetustez e traça arquitetónica dos hospitais que constituem o CHLC; 

 Perda de influência clinica relativamente a outros Centros Hospitalares; 

 Outros constantes no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 
mitigação de riscos. 

Os processos de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos, estão descritos 
nos procedimentos n.º 101, 103, 105, 106 e 107 da Política de Gestão do Risco do CHLC, nos procedimentos n.º 
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108, 113 e 115 da Política de Saúde e Segurança no Trabalho, no procedimento n.º 116 da Política do Controlo de 
Infeção e no procedimento n.º 105 da Política de Gestão Financeira. Os referidos procedimentos acima descritos 
encontram-se em anexo. (anexo 3 – 12) 

Gestão do Risco no Centro Hospitalar assenta em quatro pilares, que interagem entre si: 

 Identificação e Avaliação dos Riscos e Monitorização das Medidas de Melhoria. 
 Gestão de Incidentes. 
 Indicadores de Segurança do Doente. 
 Auditorias. 

Estes pilares são sustentados com o grande investimento na área da formação de todos os profissionais do Centro 
Hospitalar, no desenvolvimento de tecnologias informáticas para a gestão da informação resultante da gestão do 
risco e na definição de planos de melhoria que visem essencialmente melhorar a segurança do doente, mas 
também dos profissionais e do público em geral. 

É dado enfoque à área da segurança dos cuidados e do doente, promovendo-se transversalmente no CHLC e em 
particular em Unidades Clínicas especializadas, atividades de relevância que incidem em:  

 Projetos de Melhoria no âmbito da qualidade e segurança do doente, em especial para a identificação 
correta do doente, prevenção de quedas e úlceras de pressão, segurança no circuito do medicamento, 
cirurgia segura, melhoria da comunicação, gestão dos cuidados no doente pediátrico complexo, entre 
outros; 

 Programa de formação para os profissionais do CHLC no âmbito da gestão do risco e segurança do doente, 
em articulação com a Área de Gestão da Formação; 

 Implementação em conjunto com os Diretores/Responsáveis das Áreas/Especialidades e Unidades 
Funcionais do CHLC, dos instrumentos de gestão de risco que visem a avaliação do risco no âmbito da 
segurança do doente e a utilização de um sistema de relato de incidentes de segurança do doente 
conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção Geral de Saúde; 

 Gestão efetiva dos incidentes de segurança do doente e do público em geral promovendo entre os 
profissionais a prática habitual de registo, analise e monitorização de medidas de melhoria; 

 Participação no Programa de Acreditação do CHLC articulando com a Comissão da Qualidade e Segurança 
do Doente (CQSD) na implementação e monitorização das normas da gestão do risco e segurança do 
Manual de Acreditação do CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), com destaque para a Norma 22: 
Gestão do Risco Clínico e Segurança do Doente; 

 Realização de auditorias internas e clinicas no âmbito da gestão do risco e segurança do doente em 
articulação com a CQSD e Gabinetes de Auditoria Clínica do CHLC. 

Identificação e Avaliação dos Riscos 

A identificação e a avaliação do risco no Centro Hospitalar é realizada com base na aplicação da metodologia 
definida no procedimento multissetorial GRI.103 “Metodologia de Identificação e Avaliação de Riscos” e na 
checklist de Segurança do Doente adaptada da Association of Veterans National Safety for Patient Safety. A gestão 
dos vários fatores de risco detetados é coordenada pela Equipa do GSD em conjunto com os IGRL e Responsáveis 
das Áreas/Unidades Funcionais, com enfoque na segurança do doente e segurança geral.  

Está disponível no CHLC uma aplicação on-line de Gestão do Risco HER+ (Health Events & Risk Mangement) – 
Módulo Avaliação do Risco, onde são parametrizadas e documentadas todas as avaliações do risco. 
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Na gestão proactiva dos riscos, são realizadas avaliações sistemáticas e monitorizações das medidas 
desencadeadas para o controlo dos riscos detetados. As monitorizações das avaliações do risco são realizadas 
anualmente ou sempre que surjam alterações das circunstâncias atuais. Os Responsáveis das Áreas/Unidades 
Funcionais e os IGRL têm a responsabilidade de acompanhar a implementação das medidas de melhoria de forma 
sistemática consoante o nível de gravidade dos riscos.  

 

No Quadro 1 apresenta-se o somatório dos níveis de gravidade dos riscos identificados nos seis hospitais do Centro 
Hospitalar desde 2002 até 2016. A referir que a metodologia da avaliação do risco desde 2002 até 2009 apenas 
era aplicada nos hospitais do HSM e HDE. A partir de 2010 implementou-se a metodologia no HSJ e no HSAC e a 
partir de 2012 no HCC e na MAC. 

Quadro1 – Níveis de gravidade dos riscos identificados no CHLC – 2002 a 2016 

 

A metodologia de identificação e avaliação dos riscos implementada no CHLC tem contribuído para a 
consciencialização dos profissionais sobre a existência dos riscos, promovendo também o desencadeamento de 
medidas de melhoria com vista ao aumento da segurança do doente e dos profissionais, assim como do público 
em geral. Destacam-se algumas medidas de melhoria: 

 Realização de ações de formação, sobre normas de segurança para a identificação correta do doente, 
segurança no circuito do medicamento, segurança do transporte do doente, gestão e prevenção das quedas 
e das úlceras de pressão no doente; 

 Introdução de melhorias na área da segurança do circuito do medicamento conforme preconizado nos 
procedimentos multissetoriais e nas orientações da OMS, disseminando práticas seguras e adquirido 
equipamentos dotados de mecanismos de segurança para a prevenção de incidentes; 

 Reorganização de carros de emergência e atribuição de responsabilidades para a verificação diária do 
desfibrilhador; 

 Implementação de mecanismos de segurança para restrição do acesso à informação clínica; 
 Implementação de mecanismos de segurança para a identificação correta do doente; 
 Alerta/Divulgação às equipas do risco associado à utilização de vários modelos de dispositivos eletrónicos 

de perfusão, desfibrilhadores e ventiladores, com integração desta temática, nos Planos de Integração da 
Unidade; 

 Introdução de medidas de melhoria ao nível das instalações promovendo um ambiente mais seguro (ex: 
fecho de janelas localizadas em alturas elevadas; colocação de pavimento ou dispositivos antiderrapantes; 
alarmes e barras de apoio em instalações sanitárias; alteração do sentido de abertura de portas de 
instalações sanitárias dos doentes; colocação de controlos de acesso em Unidades Clínicas; colocação e 

Nível do Risco 
Número de avaliações Total 

HSM HDE HSJ HSAC HCC MAC CHLC 

Extremo 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 86 57 70 72 75 20 380 

Moderado 380 450 250 280 156 83 1599 

Baixo 431 239 420 480 345 167 2082 

Total 897 746 740 832 576 270 4061 
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manutenção de sinalética de emergência e equipamento de segurança contra incêndios; desobstrução de 
vias de evacuação entre outros). 

 

Gestão de Incidentes 

Sistema de Relato de Incidentes 

A Equipa de Gestão de Risco dinamiza o Sistema de Relato de Incidentes no CHLC, conforme descrito no PM 
GRI.101 “Relatos de Incidentes de Segurança do Doente e Segurança Geral”, tendo como principal finalidade 
promover a comunicação clara e objetiva de incidentes que possam comprometer a segurança do doente, 
profissionais e público em geral que lhe é transmitida.  

Está disponível no CHLC uma aplicação on-line de Gestão do Risco HER+  – Módulo Relato de Incidentes. 

Para a gestão efetiva dos incidentes relatados o Gabinete de Segurança do Doente (GDS) tem como premissa 
garantir a confidencialidade da informação, sendo vital a articulação contínua com os Responsáveis das Unidades 
Funcionais e IGRL. O sistema de relato de incidentes no Centro Hospitalar, é um sistema voluntário e confidencial, 
coordenado pelo GSD e integra grupos de profissionais das diferentes Unidades Funcionais, que efetuam a análise 
e gestão dos incidentes em conjunto com o GSD. 

A Equipa do GSD mensalmente realiza reuniões onde são analisados incidentes e definidas as medidas de melhoria 
a nível local e transversal ao CHLC, contribuindo desta forma para uma gestão integrada dos incidentes relatados 
nos diferentes Polos. Também localmente em cada Pólo são realizadas reuniões periódicas com Grupos de Apoio 
à Gestão do Risco que integram elementos das Comissões de Controlo da Infeção, Área da Saúde Ocupacional, 
Área de Gestão Hoteleira, Área de Gestão de Instalações e Equipamentos, Área da Farmácia entre outros, onde são 
analisados os incidentes transversais a estas áreas e definido em conjunto as medidas de melhoria a desencadear. 

Os incidentes são comunicados à DGS através de relatório anual conforme Norma n.º 008/2013 da DGS (Direção 
Geral de Saúde). 

Análise de causa raiz ou análise concisa de incidentes de Segurança do Doente 

Na sequência de incidentes de segurança do doente, o GSD efetua a sua gestão e análise conforme preconizado 
nos PM GRI.101 “Relatos de Incidentes de Segurança do Doente e Segurança Geral” e GRI.107 “Análise de Causa 
Raiz de Incidentes de Segurança do Doente”. 

Deste modo, procede-se à análise dos incidentes aplicando ferramentas de melhoria da qualidade, realizando 
análises sumárias, alargadas ou conjuntas conforme o nível de gravidade do incidente. São elaborados e 
disponibilizados relatórios para o Conselho de Administração e Responsáveis de Áreas/Especialidades, Unidade 
Funcionais e Comissões Técnicas, sendo também monitorizada a implementação das medidas de melhoria. 

Desde 2011 que o Gabinete do Cidadão articula sistematicamente com o GSD no que diz respeito à análise das 
reclamações efetuadas pelo doente e familiares, e que sejam avaliadas com um nível de gravidade do risco “Alto 
Risco” e “Extremo”. Até 2016 foram referenciadas pelo Gabinete do Cidadão ao GSD um total de 85 reclamações 
e são desenvolvidas medidas de melhoria com vista a aumentar a segurança do doente.  

Indicadores de Segurança do Doente 

O CHLC desenvolve, desde há vários anos, a área da Gestão do Risco e da Segurança do Doente, monitorizando 
indicadores da segurança do doente com base nos dados colhidos através do sistema de relato de incidentes, da 
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base de dados do Grupos de Diagnóstico Homogéneos e integrados no IASIST (mortalidade, readmissões e 
complicações 

s) e das auto e hetero avaliações na sequência do Programa de Acreditação do CHKS e do SINAS (Sistema Nacional 
de Avaliação em Saúde) promovido pela ERS (Entidade Reguladora da Saúde). 

De entre os vários indicadores destacamos os indicadores “Queda do Doente” e “Úlcera de Pressão”, que são 
monitorizados pelo GSD e pelo Grupo dos Padrões da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem (PQCE). 

Alertas de Segurança 

Com base em publicações de alertas internacionais e nacionais, realização das avaliações do risco, análise de 
incidentes e dos indicadores de segurança, é divulgada periodicamente informações de segurança e alertas, 
permitindo que toda instituição beneficie da aprendizagem feita a partir dos problemas e soluções identificados. 

Auditorias 

A utilização da auditoria é uma ferramenta essencial para a gestão do risco, pelo que a Equipa do GSD tem 
promovido e participado em várias auditorias promovidas pelos Gabinetes de Auditoria Clínica e CQSD. 

Realização de ações de formação  

As formações no âmbito da Gestão do Risco e Segurança do Doente desenvolvidas pelo GSD atingem em média 
1300 profissionais/ano. Para além destas ações de formação a Equipa do GSD realiza ações de formação nas 
Unidades Funcionais sobre funções dos Interlocutores da Gestão do Risco Local, estratégia da Gestão do Risco a 
nível local e sistema de relato de incidentes on-line. Participa também em sessões clínicas da Unidades, 
apresentando e discutindo casos de incidentes, alertas de segurança e boas práticas. 

Estas ações de formação âmbito da Gestão do Risco e Segurança do Doente são transversais ao CHLC e específicas 
para as Unidades Funcionais. 

A título exemplificativo, uma das situações críticas encontradas – Instalações e equipamentos, antigos e 
degradados. Foi objeto de ações conducentes à mitigação do Risco, tendo sido nomeado um responsável e este 
propôs um plano de trabalho - anexo. 

A Área de Saúde Ocupacional realiza exames médicos de admissão e de vigilância de saúde, (periódicos e 
ocasionais) aplicando protocolos clínicos específicos, elaborados com base nos riscos profissionais a que os 
trabalhadores estão expostos e emitindo o respetivo parecer sobre a aptidão; garante o acompanhamento e 
vigilância dos acidentes de trabalho, nomeadamente dos acidentes com exposição a risco biológico, de acordo com 
os protocolos estabelecidos; mantém e desenvolve os programas específicos de prevenção da exposição ao risco 
biológico. 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade 
relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

De acordo com os Estatutos, o fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da 
boa gestão financeira e patrimonial do hospital, competindo-lhe verificar a regularidade dos registos contabilísticos 
e documentos que lhe servem de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e 
certificar as contas. 

Todo o processo de divulgação de informação financeira, para além dos mecanismos de controlo interno, é 
acompanhado e validado por entidades externas, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a DGTF, a ACSS e a 
ARSLVT.  
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C. Regulamentos e Códigos 
1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a 

entidade 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 CHLC integra o sector Empresarial do Estado desde 1 de março de 2007, conforme estipulado pelo D.L. n.º 50-
A/2007 de 28 de Fevereiro. Em 1 de março de 2012, o CHLC passou a integrar, por fusão, o HCC e a MAC, conforme 
o exposto no Decreto-Lei n.º 44/2012 de 23 de fevereiro. 

De acordo com os estatutos publicados no anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 de dezembro, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 558/99 de 17 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, 
conjugados com o artigo 18.º do anexo da Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro, o CHLC é uma pessoa coletiva de 
direito público, de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. 

A legislação que enquadra a orgânica e funcionamento do CHLC, é a seguinte: 

 Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de Fevereiro (integração do HCC e da MAC no CHLC); 
 Constituição: Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro;  
 Estatutos: Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 

de Novembro, pelo regime jurídico aplicável às entidades públicas empresariais e pelas normas em vigor 
para o SNS que os não contrariem e pelo presente regulamento interno; 

 Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado e das Empresas Públicas: 
 Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro com as alterações introduzidas; 
 Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto; 
 Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro. 
 Regime Jurídico de Gestão Hospitalar: Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro; 
 Estatuto do Serviço Nacional de Saúde: Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro; 
 Lei de Bases da Saúde: Lei n.º 48/90, de 2 de Agosto. 

O CHLC possui um regulamento interno homologado pela Tutela em março 2014, de acordo com o estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 244/2012. Este regulamento encontra-se amplamente divulgado e acessível na intranet. 

Para além desse documento orientador de referência, o CHLC, detém um conjunto alargado de normas e 
procedimentos escritos, construídos a partir de 2000, no âmbito dos processos de acreditação da qualidade a que, 
alguns dos Hospitais que atualmente o integram, aderiram. Essas normas e procedimentos operacionalizam as 
políticas e estratégias definidas e são controladas por um sistema de gestão que assegura a sua permanente 
divulgação, atualização bem como a consistência com as mesmas. Neste contexto, em 2016, foi dada continuidade 
ao processo de melhoria contínua da qualidade com o envolvimento de todos os hospitais visando a acreditação 
do CHLC, tendo sido realizada uma auditoria externa correspondente às áreas clínicas englobadas na 3.ª fase do 
programa que teve como base o manual do CHKS – edição 2013. 

Os regulamentos mais relevantes encontram-se disponíveis para consulta na Intranet e Internet. 

Link do Regulamento Interno: 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf 

 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf
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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 titulares de 
interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não 
fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica 
com a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE). 

 

O CHLC, tem Código de Ética aprovado pelo CA em sessão de 27 de abril de 2017 (Circular Informativa n.º 
141/2017) que substitui o aprovado em 5 de maio de 2016 (Circular Informativa do CA n.º 176/2016). É esperado 
que todos os trabalhadores do CHLC, cumpram os seus códigos de ética profissional e, nomeadamente, os códigos 
deontológicos, aprovados e publicados pelas respetivas Ordens Profissionais. 

Este código de ética encontra-se disponível para consulta quer na intranet, quer na internet no site: 

http://www.chlc.min-saude.pt/channel.aspx?menuid=397 

 

 

 

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), 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 relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório 
Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da 
Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da entidade onde se encontra 
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do Centro Hospitalar de Lisboa Central, 
E.P.E. foi aprovado em janeiro de 2016, onde se identificou as várias áreas de potencial risco de corrupção e 
infrações conexas, de forma a prevenir fraudes internas e externas. Tem sido elaborado, anualmente, o respetivo 
Relatório, onde se procede a uma análise da sua implementação e apresentação de propostas de melhoria. O 
relatório de 2016 encontra-se ainda em elaboração. 

 

D. Deveres especiais de informação  
1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade 

se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira 
(vide alíneas d) a i) do n.º1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber:  

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, 
mesmo nos casos em que assumam organização de grupo; 

Não aplicável. 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar;  

A informação acima mencionada é reportada através do SICA. 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e 
as fontes de financiamento; 

A informação acima mencionada é reportada através do SICA. 

http://www.chlc.min-saude.pt/channel.aspx?menuid=397


49 
 

d) Orçamento anual e plurianual; 

A informação acima mencionada é reportada através do SICA. 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF. 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 
fiscalização. 

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF. 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a 
entidade 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.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). 

O CHLC publica anualmente o seu Relatório e Contas e o seu Relatório de Governo Societário na sua página de 
internet (www.chlc.min-saude.pt) e no site do Sector Empresarial do Estado (http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-

do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-de-lisboa-central-epe) 

 

E. Sítio da Internet 
1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)8 na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade 

(vide artigo 53.º do RJSPE):  

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Identificacao_da_empresa_.pdf 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf 

 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, 
bem como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf 

http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=9 

d) Documentos de prestação de contas anuais9 e, caso aplicável, semestrais; 

http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=104 

http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=506 

                                                           
8 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 
9 Conforme resulta do n.º 2 do artigo 70.º do CSC, devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos. 

http://www.chlc.min-saude.pt/
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-de-lisboa-central-epe
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-de-lisboa-central-epe
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Identificacao_da_empresa_.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=9
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=104
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=506
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e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da 
prestação de serviço público; 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três 
exercícios.  

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-2015-CHLC.pdf 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf 

 

 

 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 
1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a 

prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade 
(vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE).  

2. Exposição das 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.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)10, das quais deverão constar os seguintes elementos:  

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais; 

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; 

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas 
constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;  

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado 
e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. 

O CHLC celebra, anualmente, com a Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo, IP um Contrato-
Programa no qual é identificada a atividade que o CHLC se propõe a realizar e onde estão definidos um conjunto 
de indicadores sobre o acesso aos cuidados de saúde, sobre o desempenho assistencial, sobre o desempenho 
económico-financeiro e sobre aspetos específicos da região de saúde onde o CHLC se enquadra. O Contrato-
Programa de 2016 encontra-se assinado e publicado. 

Metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis: o Contrato-Programa inclui as seguintes metas de 
desempenho económico-financeiro: 

Desempenho Económico-Financeiro 

C.1  % dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornec. de Serviços 
Externos III (selec.) no total de Custos com Pessoal 11,60 

C.2  EBITDA (€) 18.391.743,44 € 

C.3  Acréscimo de dívida vencida (face a 31-12-2014) (€) 0,00 € 

C.4  % de proveitos operacionais extra contrato-programa no total de proveitos 
operacionais 6,94 

                                                           
10 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado novas propostas.  

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-2015-CHLC.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf
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O modelo de financiamento do CHLC é assente em contratos-programa plurianuais que estabelecem os critérios 
de financiamento em função da atividade realizada pelo CHLC, o volume de produção e respetiva remuneração 
(tabela de preços), objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira (objetivos nacionais e regionais) e as 
penalizações que decorrem do não cumprimento de determinadas condições. Estes contratos-programa são 
revistos anualmente por Acordo Modificativo para o ano em causa. 

As penalizações acima referidas são as constantes da cláusula 8.ª do referido contrato e que se reproduz de 
seguida: 

1. Determinam a aplicação de penalizações no valor máximo correspondente a 1% do valor do contrato, calculadas 
nos termos previstos no Apêndice IV, pelo incumprimento das seguintes obrigações: 

a) Operacionalização dos programas de promoção do acesso, previstos na Cláusula 7ª do contrato-
programa; 

b) Reporte e publicação de informação nas aplicações SICA, SIEF, ROR e Portal do SNS previsto nas 
alíneas a) e b) do número 2 da Cláusula 17ª do contrato-programa; 

c) Registo, consulta, partilha de informação e desmaterialização de processos, conforme definido no 
Apêndice IV. 

d) Cobrança de receita inferior à meta indicada no n.º 4 da Cláusula 15ª do contrato-programa. 

2. As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do SIGIC, bem como no Manual 
de Gestão de Inscritos para Cirurgia (MGIC) são consideradas não conformidades sendo-lhe associadas as 
penalizações constantes no Apêndice IV. 

3. Para efeitos do disposto na Cláusula 18ª do contrato-programa, o Hospital está obrigado, no presente ano, a 
codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de 60 dias após a alta do episódio objeto de 
codificação. 

4. O não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica a impossibilidade de 
faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, I.P. bloquear a respetiva codificação, com exceção dos 
episódios que tenham sido objeto de análise, em sede de auditoria externa à codificação clinica realizada pela 
ACSS, I.P., e que necessitem de correção. 

O contrato-programa celebrado entre a ARSLVT e o CHLC inclui um conjunto de metas de carácter nacional e 
regional que incidem no acesso do utente e no desempenho assistencial. As metas contratualizadas foram as 
seguintes: 

Indicador Meta 
Acesso 

A.1  % de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 25,66 

A.2  % consultas externas médicas com registo de alta no total de consultas externas médicas 17,6 

A.3.1  % utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo 
adequado (CTH) 92,7 

A.3.2  % utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo de espera ≤ TMRG 90 

A.3.3  Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 3 

A.3.4  % episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem 70 

A.3.5  ‰ de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados 62,23 

Desempenho Assistencial 

B.1  % reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico 3,7 
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B.2  % doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo 1,77 

B.3  % cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 50,4 

B.4  % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos 
ambulatorizáveis 85,25 

B.5  % de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) – para procedimentos 
tendencialmente ambulatorizáveis 17,9 

B.6  Índice de Demora Média Ajustada 1,05 
B.7  Índice de Mortalidade Ajustada 1 
B.8  Índice de risco e segurança do doente 8 

B.9  % embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos 56,6 

Objetivos Regionais LVT 
 % utentes em espera para cirurgia há mais de 12 meses 6 
 Despesa de medicamentos faturados por utilizador (pvp) 110,29 
 % utentes referenciados p. consulta de oftalmologia- Rastreio de retinopatia 
diabética, atendido em tempo adequado 98 

 Taxa de internamentos por DCV, entre residentes<65 anos 9,89 
 Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso 2,24 

 

O contrato-programa contém um conjunto de indicadores (mencionados no anterior ponto d) que visam a melhoria 
do acesso e do desempenho assistencial e, consequentemente, da qualidade do serviço prestado. De salientar 
que, embora não conste do contrato-programa, o CHLC participa no SINAS na quase totalidade das dimensões 
propostas e no Benchmarking IAMETRICS promovido pela IASIST. 

O CHLC, não apresentou propostas de contratualização de prestação de serviços com a Tutela para além do 
Contrato-Programa e respetivas revisões do mesmo, pelo que não se aplicam as restantes alíneas. 
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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 entidade. 

 

Remuneração dos membros 
dos órgãos sociais 

[Resolução do Conselho de Ministros no âmbito do Estatuto dos Gestores Públicos] 

Remuneração dos membros da 
Comissão executiva 

[Não existe] 

Remuneração dos dirigentes [Deliberação do CA no âmbito do regulamento interno] 

. 

2. Identificação dos mecanismos11 adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais 
ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, designadamente na 
aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).  

Não foram utilizados cartões de crédito nem foram reembolsadas despesas de representação pessoal. 

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão de 
administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões 
que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas 

 

 

                                                           
11 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.  
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B. Comissão de Fixação de Remunerações 
Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares 
ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

Não existe comissão de fixação de remunerações. 

 

C. Estrutura das Remunerações 
1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos constantes no Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 
Dezembro, aplica-se aos membros do Conselho de Administração do CHLC o estatuto do Gestor Público. 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento 
dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da entidade. 

As remunerações são definidas por normativos legais emanados pelo Governo. 

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 existe componente variável da renumeração. 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção 
do período de diferimento. 

Não existe componente variável da renumeração. 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de 
atribuição de prémio. 

O CHLC não atribuiu prémios de gestão, nos termos art.º 41.º da Lei 82-B/2014. 

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 existe. 

D. Divulgação das Remunerações 
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração 
fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, 
podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar 
segundo os formatos seguintes: 

Montante anual da remuneração auferida em 2016 – Conselho de Administração 

Total Anual 2016 (2 mandatos) Valor (€) 

Remuneração Anual (1)-(2)+(3) 350.835,27 

   (1) Bruto 361.857,14 

   (2) Redução Remuneratória 11.021,87 

   (3) Reversão Remuneratória 0,00 

Benefícios Sociais   

Subsídio de Refeição 5.094,11 

Regime de Protecção Social 83.344,49 

Seguro de Saúde 0,00 

Outros 0,00 
 

Mandato 2013 a 2016 (términus funções 31 Janeiro 2016) 
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Membro do CA (nome) 

Fixado Classificação Valores Mensais Bruto (€) 

[S/N] [A/B/C] 
Remuneração 

Base 
Despesas 

Representação 

Teresa Maria Silva Sustelo S B 4.752,55 1.663,39 

Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso Silveira S B 3.891,47 1.556,59 

Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves S B 3.891,47 1.556,59 

Ana Maria Mota Soares S B 3.891,47 1.556,59 

Eduardo José Gomes Silva S B 5.523,24 1.556,59 
 

Membro do CA (nome) 

Remuneração Anual (€) 

Bruto Valor Final 

(1) 
(4) = (1)-
(2)+(3) 

Teresa Maria Silva Sustelo   6.471,38 6.471,38 388,27   6.083,11 

Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso Silveira   5.483,74 5.483,74 327,63   5.156,11 

Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves   5.483,74 5.483,74 327,63   5.156,11 

Ana Maria Mota Soares   5.483,74 5.483,74 327,63   5.156,11 

Eduardo José Gomes Silva   7.163,10 7.163,10 429,79   6.733,31 

Total     30.085,70 1.800,95 0,00 28.284,75 

 

Membro do CA (nome) 

Benefícios Sociais (€) 

Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros 

Valor/Dia 
Montante 

pago no ano 
Identificar Valor Identificar Valor 

Teresa Maria Silva Sustelo 4,27 85,40 CGA 1.444,74         

Laura Maria Figueiredo Sousa Dâmaso Silveira 4,27 72,59 CGA 1.224,57         

Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 4,27 85,40 CGA 1.224,57         

Ana Maria Mota Soares 4,27 85,40 CGA 1.224,57         

Eduardo José Gomes Silva 4,27 85,40 CGA 1.599,16         

Total   414,19   6.717,61   0,00   0,00 

 

Mandato 2016 a 2018 (inicio funções Fevereiro 2016) 

Membro do CA (nome) 

Fixado Classificação Valores Mensais Bruto (€) 

[S/N] [A/B/C] 
Remuneração 

Base 
Despesas 

Representação 

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA S B 4.752,55 1.663,39 
FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA 
MATOSO S B 3.891,46 1.556,59 

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES S B 3.891,46 1.556,59 

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES S B 3.891,46 1.556,59 
ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA 
GUERREIRO S B 3.891,46 1.556,59 
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Membro do CA (nome) 

Remuneração Anual (€) 

Bruto Valor Final 

(1) 
(4) = (1)-
(2)+(3) 

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA   75.700,12 75.700,12 2.122,00   73.578,12 

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO   64.017,83 64.017,83 1.774,73   62.243,10 

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES   64.017,83 64.017,83 1.774,73   62.243,10 

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES   64.017,83 64.017,83 1.774,73   62.243,10 

ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO   64.017,83 64.017,83 1.774,73   62.243,10 

Total     331.771,44 9.220,92 0,00 322.550,52 

 

Membro do CA (nome) 

Benefícios Sociais (€) 

Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros 

Valor/Dia 
Montante 

pago no ano 
Identificar Valor Identificar Valor 

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA 4,27 926,59 CGA 17.474,77         
FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE 
SOUSA MATOSO 4,27 935,13 CGA 14.782,73         

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES 4,27 982,10 CGA 14.782,73         

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES 4,27 939,40 CGA 14.803,92         
ANTONIO JOSE MURINELLO DE 
SOUSA GUERREIRO 4,27 896,70 CGA 14.782,73         

Total   4.679,92   76.626,88   0,00   0,00 

 

 

2. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que 
se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não se aplica. 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 
prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram 
concedidos. 

Não se aplica. 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 
cessação das suas funções durante o exercício. 

Não foram pagas indemnizações. 

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. 

Não se aplica. 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral, 
podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

Não se aplica. 
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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 relacionadas12 e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de 
referência. 

As transações mais relevantes que são levadas a cabo com entidades relacionadas são as decorrentes dos serviços 
assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, objeto de contratualização com a Tutela e 
traduzidas em Contrato Programa. Da atividade assistencial prestada aos beneficiários do SNS, resulta a faturação 
à ACSS. O Contrato Programa é controlado e avaliado pela ARSLVT, pela ACSS e ainda pela DGO no que respeita ao 
Orçamento Económico. 

2. Informação sobre outras transações:  

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços;  

Na aquisição ou locação de bens e na aquisição de serviços ou empreitadas, o CHLC, EPE adota diferentes tipos 
de procedimento de formação de contratos em função da complexidade, objeto e valor de cada aquisição nos 
termos previstos no Código dos Contratos Públicos. 

b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado;  

As transações que não ocorreram em condições de mercado foram as aquisições respeitantes a: Serviços Postais 
(CTT); Publicação de Anúncios e Acessos ao Diário da República (Imprensa Nacional Casa da Moeda); Fornecimento 
de Água (EPAL); Polícia de Segurança Pública (PSP); Prestação de Serviços de Coordenação da AGIE (SUCH); 
Prestação Serviço de Recolha Transporte e Distribuição de Dispositivos Médicos por Reprocessar e Reprocessados 
no Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, especificamente os utilizados pelos Serviços do Hospital de D. 
Estefânia e da MAC para entrega e recolha na Central de Esterilização do Hospital Curry Cabral (SUCH), Prestação 
de Serviços de Recolha, Transporte e Distribuição de Amostras de Produtos Risco Biológico, Reagentes e Material 
de Consumo Clínico entre os Hospitais do CHLC (SUCH) e Prestação de Serviços de Renting de Roupa Hospitalar 
incluindo a sua Lavagem e Tratamento, Recolha Distribuição e Gestão da Rouparia da Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa (SUCH). Nesta Categoria também são adquiridos Medicamentos com Autorização de Utilização Especial 
(AUE’s). 

c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

Fornecedores de Prestação de Serviços com encargo superior a 1M€ 
Fornecedor  Valor  

IBERLIM LIMPEZAS TECNICAS LDA  5 358 748,42 
ITAU - INST.TEC.ALIMENTACAO HUMANA SA  4 517 862,51 
EDP COMERCIAL - COMERC. DE ENERGIA, S.A  3 082 429,76 
INST. PORT. DO SANGUE E DA TRANSPLANTACAO IP  3 067 190,59 
SUCH-SERVIÇO UTILIZ COMUM  HOSPI  2 244 039,86 
VEOLIA PORTUGAL  2 038 490,93 
EPAL - EMPRESA PÚBL. DE ÁGUAS DE LISBOA  1 602 835,95 
GALP POWER  1 489 264,95 
SUCH-SERVIÇO UTILIZ COMUM  HOSPI  1 461 900,44 
UNISELF, S.A.  1 339 913,66 
GENERAL ELECTRIC PORTUGUESA  1 337 082,97 
ANERSEGURANÇA, S.A  1 220 678,73 

                                                           
12 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma 

contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º4 do artigo 63.º do CIRC 
(CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS). 
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IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, 
social e ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do 
relatório onde já conste esta informação13: 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

Cf. capítulo 2, ponto 2: páginas 5 a 7 do presente relatório. 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e 
a salvaguardar normas de qualidade. 

O CHLC tem prosseguido uma gestão de rigor e de racionalização da utilização dos recursos disponíveis, num 
contexto de elevadas restrições económicas, financeiras e sociais, no sentido de reduzir o desperdício, aumentar 
a eficiência e garantir a melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e da segurança do doente. 
Tem ainda constituído especial preocupação, dotar o CHLC das condições essenciais para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos seus colaboradores bem como a sustentabilidade ambiental. 

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.º do RJSPE);  

b) 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.º do RJSPE);  

c) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em 
que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de 
investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo 
produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e a 
medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o 
cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e 
sociais das atividades, etc.). 

 

Responsabilidade Social 
O CHLC, para além do cumprimento do seu objetivo e missão principal - a prestação de cuidados de saúde à 
população - desempenha igualmente um papel determinante na melhoria continuada da qualidade dos Serviços e 
cuidados prestados, envolvendo todos os profissionais e garantindo a adoção pelos Serviços de boas práticas e o 
empenho de todos, onde a Área de Apoio Social se integra. 

O Serviço Social tem como objetivo responder às necessidades humanas que resultam da interação em sociedade 
e ao desenvolvimento do seu potencial humano, promovendo bem-estar e a auto-realização dos utentes. No meio 
hospitalar a especificidade da intervenção do Serviço Social incide no apoio psicossocial ao ser humano doente e 
sua família, estabelecendo elos de mediação entre as várias dimensões: pessoais, sócio relacionais, 
organizacionais, escolares e laborais. 

A Área de Apoio Social (AAS) insere-se na Estrutura de Apoio Clínico do CHLC (Internamento e Ambulatório) dotada 
de autonomia técnica e organização próprias, na dependência do Conselho de Administração. 

                                                           
13 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o 

requerido. Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências 
que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.   
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A Área de Apoio Social do CHLC desenvolve a sua atividade no campo do “bem–estar” humano e social, utilizando 
métodos e técnicas específicas, desenvolvendo-se integrada e funcionalmente com os demais profissionais de 
saúde, com idêntico nível de dignidade e autonomia. Ao nível da equipa terapêutica interage em todos os momentos 
que compõem o quotidiano do processo coletivo do tratamento. 

O desempenho dos Assistentes Sociais no campo da saúde atua aos seguintes níveis: 

 Avaliação dos fatores psicossociais interferentes na saúde de pessoas, com especial atenção a situações 
identificadas como de risco e vulnerabilidade, que obstem ao tratamento/ reabilitação. 

 Aconselhamento e intervenção em situações de crise por motivos médicos e/ou sociais. 
 Advocacia social em favor do doente e família. 
 Promoção e criação de recursos sociais nas comunidades locais de referência. 

A AAS desempenha a sua ação no apoio direto à atividade clínica, intervindo em muitas das Unidades de 
Internamento e Ambulatório de forma sistemática/triagem por indicadores de vulnerabilidade, quer efetuada pelos 
AS quer por outros profissionais da equipa multidisciplinar. A Área intervém, ainda, de forma direta com os 
utentes/famílias/colaboradores que procuram o apoio social, sempre na procura do garantir o acesso aos direitos 
básicos de cidadania e aos recursos institucionais ligados aos diversos sectores: Saúde, Segurança Social, 
Educação, Emprego/Formação Profissional, Habitação, Misericórdias, ONG, IPSS, entre outras. 

A AAS compreende 41 assistentes sociais, os quais realizaram 15.039 episódios sociais (cerca de 1.253 episódios 
por mês) e 114.055 atos sociais (cerca de 9,504 atos sociais por mês). 

Os doentes protelados por motivos sociais, são um problema que tem implicação direta na demora média do 
internamento. Assim, tem sido uma preocupação constante do CHLC a diminuição do número de doentes retidos 
por motivos sociais, fazendo um esforço integrado de recursos de apoio formal e informal, sem nunca esquecer os 
valores deontológicos e éticos, a vontade do doente e a qualidade das respostas equacionadas.  

Os doentes protelados por motivos sociais é um problema com implicação direta na demora média do 
internamento, pelo que tem sido uma preocupação constante de toda a AAS, em que todos os assistentes sociais 
trabalham diariamente no ideal de alta hospitalar, em que há a coincidência entre alta clínica e social, havendo um 
esforço integrado de recursos de apoio formal e informal, fomentando sempre a intervenção multidisciplinar, sem 
nunca descurar os valores deontológicos e éticos da profissão, a vontade do doente/ pessoa significativa e a 
adequação das respostas previstas e efetivadas. 

Em 2016 foram identificados 183 doentes com um tempo de protelamento médio de 24 dias (em 2015, foram 
identificados 235 doentes com um tempo de protelamento médio de 22 dias). 

Os obstáculos à concretização de alta atempada situam-se: 

 Alterações associadas à estrutura familiar atual, entre as quais a dificuldade em conciliar a vida 
profissional e familiar; 

 Incapacidade ou indisponibilidade das famílias para assumir o papel de principal cuidador; 
 Baixos recursos económicos; 
 Rede de suporte familiar inexistente; 
 Falta de resposta atempada da rede de suporte formal; 
 Diagnósticos clínicos que têm como consequência a dependência física e cognitiva. 

As respostas que mais dias de protelamentos criaram foram: 

 Atribuição de subsidio para integração em Lar de 3.ª Idade (lares privados); 
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 Integração em lar de Administração direta (Lares que pertencem à SCMlx) 
 Prestação de Apoio Domiciliário e a falta de vagas para responder atempadamente. 
 Pode dizer-se que temos respostas insuficientes desniveladas das necessidades da dependência dos 

utentes e, ainda, com tempos médios de demora muito desajustados aos timings hospitalares. 

Relativamente aos menores protelados (22) os fatores que condicionam o número de dias de protelamento social 
são de vária natureza, tais como: 

 Demora na definição e aplicação de medida de promoção/proteção; 
 Ausência de vaga institucional adequada à criança/ jovem; 
 As CPCJ e os Tribunais de Família e Menores com as medidas aplicadas são os responsáveis diretos por 

estes fatores condicionantes e, por conseguinte, pelo acréscimo do número de dias de internamento 
hospitalar, pela decisão de protelar o utente; 

 Mobilização da família alargada. 

Participação do Utente 

De acordo com o Regulamento Interno do CHLC, compete ao Gabinete do Cidadão (GC) promover a participação 
dos cidadãos, enquanto agentes e responsáveis, detentores de direitos e deveres, numa lógica de mediação e 
diálogo, num enquadramento institucional. Esta competência permite assim que o CHLC, EPE, através do GC, 
fomente, como linha de orientação estratégica, a procura sistemática de feedback dos seus utentes, considerando 
as suas opiniões/sugestões/reclamações como um instrumento fundamental para uma análise das situações 
problemas e sua eventual correção. 

A avaliação dos utentes aos serviços prestados pelo CHLC é também monitorizada pela Entidade Reguladora da 
Saúde (ERS) que, nos termos dos seus estatutos aprovados pelo Decreto-Lei nº 126/2014 de 22 de Agosto, passou 
a ter a competência de apreciar as queixas e reclamações dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, 
acompanhando o seguimento dado às mesmas pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.  

No ano de 2016 foram registadas 2.715 exposições no CHLC, das quais 2.281 foram reclamações, 410 elogios e 
24 sugestões. 

Comparativamente ao ano de 2015, verifica-se um aumento de 355 exposições (15%), para o qual contribuíram os 
acréscimos verificados nas reclamações e nos elogios, 301 e 52, respetivamente. 

Nas reclamações registadas no decorrer do ano de 2016 a classe médica foi visada por 1295 vezes, os dirigentes 
por 488vezes, os assistentes técnicos por 302 vezes, as equipas de enfermagem por 265 vezes, entre outros. 

Reclamações por Grupo Profissional 

Grupo Profissional 2016 2015 Var% 
Assistente Operacional 73 63 15,9% 
Assistente Técnico 302 274 10,2% 
Dirigente 488 296 64,9% 
Enfermeiro 265 155 71,0% 
Médico 1.295 1.002 29,2% 
Outros 177 148 19,6% 
Total 2.600 1.938 34,2% 

 

Os grupos profissionais mais visados nas reclamações no ano de 2016 são o médico, dirigente e assistente técnico, 
com 50%, 19% e 12%, respetivamente, sendo o menos visado o assistente operacional com apenas 3%. 
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É tipificado como Dirigente sempre que uma reclamação se refira a situações da responsabilidade de Directores 
de Serviço, Enfermeiros Chefes, Administradores Hospitalares, Orientações do CA e Orientações emanadas pela 
Tutela. 

O quadro seguinte apresenta os 15 motivos/causas mais mencionados nas reclamações registadas no ano de 
2016, sendo que no período em análise foram efetuados registos em 76 assuntos diferentes. 

As 15 causas mais referidas nas reclamações 

 
Os elogios registados no ano de 2016 incluíram 1089 referências a diferentes grupos profissionais, 
nomeadamente, 382 à classe médica, 334 a enfermeiros e 196 a assistentes operacionais, entre outros.  

Elogios por Grupo Profissional 

 

 

Assuntos da Reclamação Total

 Tempo de espera para atendimento médico clínico não programado (superior a 1h) 419

Resposta em tempo útil/razoável 280

Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 228

Tempo de espera para atendimento médico clínico programado (superior a 1h) 207

Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 178

Qualidade da informação institucional disponibilizada 122

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio 114

 Taxas moderadoras 83

Atendimento telefónico 66

Confirmação prévia de agendamentos 64

Dispensa de medicação/dispositivos de apoio 62

Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, correcção técnica, privacidade e respeito61

Funcionamento dos serviços de apoio 45

Cumprimento de prazos para disponibilização de relatórios/resultados de MCDT 45

Estacionamento 43

Grupo Profissional 2016 2015 (*)

Assistente Operacional 196 130 66 50,77% 

Assistente Técnico 100 81 19 23,46% 

Dirigente 13 8 5 62,50% 

Enfermeiro 334 236 98 41,53% 

Médico 382 308 74 24,03% 

Outros 64 70 -6 -8,57% 

Total 1089 833 256 30,73% 

D 2016/2015
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O V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não – Discriminação (2014 -2017), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro, estabeleceu uma estratégia nacional de 
promoção da igualdade que considera como requisito de boa governação ter em conta a perspetiva de género em 
todos os domínios de política (mainstreaming de género), numa preocupação de integração progressiva da 
dimensão da igualdade de género nas políticas e nas ações desenvolvidas e promovidas pelos vários 
departamentos governamentais. 

Com esta estratégia em vista, o CHLC dispõe de um diagnóstico da situação de homens e mulheres na empresa, 
conforme previsto na Área Estratégica (n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014), através do 
Balanço Social (executado e entregue em março, em validação pela ACSS e futuramente publicitado no mês de 
maio no site da internet do CHLC) e de um relatório, em execução, e que será oportunamente divulgado no site do 
CHLC. 

No âmbito da não discriminação, o CHLC implementou as seguintes medidas: 

 Incrementar a utilização de linguagem inclusiva, não discriminatória, na documentação produzida; 
 Aplicar o princípio da igualdade de oportunidades na gestão de recursos humanos, nomeadamente 

recrutamento, seleção e nomeação de cargos de chefia; 
 Disponibilizar informação trimestral ao público na página da internet do CHLC do número de colaboradores 

segundo o género; 
 garantir a equidade na representação de género na composição de júris de procedimentos de seleção e 

recrutamento, com especial relevância para o género sub-representado; 
 Atribuir as licenças de paternidade/maternidade sem discriminações e no estrito cumprimento da lei. O 

regresso ao trabalho após o gozo da licença de parentalidade é facilitado e, se necessário, facultadas 
atividades de formação profissional; 

 O CHLC promove a conciliação de horários para que os seus colaboradores cumpram as suas obrigações 
parentais. 

No âmbito do investimento na valorização profissional, CHLC promove medidas de valorização dos seus 
colaboradores a vários níveis, nomeadamente: 

 Implementação de uma estrutura formativa disponibilizando cursos de formação gratuita; 
 Implementação de um centro de investigação apoiando e incentivando os colaboradores a desenvolverem 

e a publicarem artigos científicos; 
 Incentiva e apoia a realização de eventos científicos internos (jornadas, seminários, congressos); 
 Apoia a frequência exterior de cursos formativos de interesse institucional visando a disseminação, 

posteriormente, dessas técnicas/práticas profissionais; 
 Colabora com outras instituições disponibilizando os colaboradores em parcerias institucionais 

disseminando as boas práticas do CHLC (inclusive reconhecidas por entidades externas) através da 
colaboração da gestão de projetos e como formadores de cursos e oradores de eventos científicos; 

 Promove o desenvolvimento de competências pedagógicas através do papel de tutores de 
alunos/formandos nacionais e estrangeiros (com especial relevância para a EU e os PALOP) de cursos da 
saúde abrangendo vários grupos profissionais e diversas modalidades formativas; 

 Estabelece parcerias com instituições de ensino/formação visando o intercâmbio entre a praxis clinica e o 
ensino teórico e prático. 
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Responsabilidade Ambiental 
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);   

Em 2016, à semelhança do processo desenvolvido em anos anteriores, realizaram-se atividades de identificação, 
de análise e de avaliação dos riscos nas áreas comuns e nas Unidades do CHLC, de monitorização das medidas 
corretivas planeadas e implementadas bem como de reavaliação dos riscos identificados.  

No âmbito da Gestão de Resíduos: a política de Gestão de Resíduos do CHLC, acompanha as preocupações 
manifestas pelo Despacho 4860/2013 de 9 de abril no que se refere à necessidade da melhoria da eficiência 
energética. 

O CHLC iniciou um projeto pioneiro de recolha de vidro atenta a sua utilização massiva, em meio hospitalar, 
permitindo a recolha seletiva e evitando a colocação no Resíduo Urbano e nalguns casos nos Resíduos do Grupo 
III. Este vidro é posteriormente utilizado, após processamento. 

 Realizaram-se sessões de formação em todos os polos visando a melhoria do controlo e triagem dos resíduos 
produzidos, com vista a uma maior seletividade bem como a uma redução de custos. 

 Reforçou-se ainda, a triagem de materiais novos, para reciclagem, de acordo com as boas práticas ambientais, 
tendo-se recolhido com valorização algumas toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos, monos e sucatas. 

 A recolha de entulhos provenientes de obras é sempre efetuada através de contentores contratados para o efeito. 

  O volume de cartão proveniente de todos os abastecimentos do CHLC continuou a assumir uma particular 
importância. Nesse sentido, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do SUCH, os compactadores de cartão 
instalados permitiram uma redução substancial do volume produzido, dos inconvenientes ecológicos daí 
decorrentes e, em última instância, numa adequada abordagem da problemática ambiental quanto ao tratamento 
daqueles resíduos e aos custos inerentes associados. 

Na prestação de serviços de Higiene e Limpeza, o CHLC mantém, no que concerne à utilização de produtos, uma 
política amiga do ambiente, utilizando produtos concentrados permitindo a diminuição do numero de embalagens, 
mas, por outro lado, assegurando a sua utilização com as diluições adequadas. 

Quanto à higienização das mãos são usados produtos nas quantidades apropriadas, pelo que se disponibiliza, em 
todos os locais embalagens providas de doseadores. Desta forma, garante-se que não existe desperdício, reduz-se 
o impacto ambiental deste tipo de resíduos e respeita-se a saúde dos profissionais. 

Reafirma-se que os produtos de limpeza adquiridos são respeitadores do ambiente pois são biodegradáveis. 

No âmbito da Área de Sistemas e Tecnologias de Informação foram desenvolvidos vários projetos dos quais 
merecem destaque os seguintes: 

 Balcão Único de Atendimento, foram criadas novas funcionalidades de suporte ao Balcão Único localizado 
na Área de Gestão de Doentes, nomeadamente ao nível das interfaces com as aplicações de MCDT. 

 Foi disponibilizada a ferramenta de Chat integrada no portal do utente; 
 Expandiu-se o sistema de SMS a determinados MCDT. 
 Integrou-se, na aplicação ARPAT, algumas novas funcionalidades, nomeadamente a possibilidade de um 

utente internado “sair” do CHLC com a consulta marcada no seu Centro de Saúde. Esta implementação dá 
início a um projeto que visa uma maior articulação entre o CHLC os Cuidados de Saúde Primários, no 
sentido de melhorar a prestação de cuidados 
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 Foi desenvolvida uma aplicação específica e de acordo com as necessidades do Gabinete do Cidadão, 
permitindo uma melhoria no workflow e do processo de reclamações/elogios. 

 Foi desenvolvida uma aplicação para Gestão da Formação (numa primeira fase apenas ao nível do 
agendamento de salas). 

Ao nível da Desmaterialização do Processo Clínico: 

 Foram desenvolvidas várias funcionalidades integradas com o SClinico, nomeadamente ao nível do Risco 
de Infeção Hospitalar e Antibioterapia; 

 Foram integrados/informatizados vários MCDT, visando a disponibilização dos exames de diagnóstico e 
terapêutica, na rede informática, devidamente integrados no processo clínico eletrónico (SClínico, 
aplicação nacional de registos clínicos), nas especialidades de Oftalmologia, Pneumologia e 
Ginecologia/Obstetrícia; 

 Procedeu-se à substituição de suportes em papel por suportes informáticos uniformes, permitindo reduzir 
a disparidade dos registos, aumentar a padronização e melhorar a capacidade de pesquisa/acesso da 
informação dos Utentes arquivada, nomeadamente nas áreas de anestesiologia (Intra operatório), 
cuidados intensivos e cirurgia colo-rectal. 

 Iniciou-se o projeto de telemedicina na consulta de cirurgia vascular, evitando deslocações de utentes ao 
CHLC. 

A concretização destes projetos, tem permitido aos profissionais de saúde o acesso ao processo clínico integral, 
através do SClínico, e a disponibilização dos dados na Plataforma de Dados de Saúde (PDS) e, como tal, permitindo 
o acesso à informação em qualquer ponto do SNS, assegurando a prestação mais informada de cuidados de saúde. 

Para a consolidação destes dois grandes projetos procedeu-se ao upgrade da infraestrutura de storage, networking, 
virtualização de servidores e a implementação de um sistema de rede sem fios. 

Efetuaram-se ainda outros projetos, nomeadamente: 

 Expansão da aplicação SClinico à Enfermagem (Ambulatório): foi dado início, em 2012, ao projeto de 
expansão da aplicação SAPE/SClinico a todo o CHLC. Em 2016, foi dada continuidade a este projeto a toda 
a consulta externa/Hospital de dia que utilizasse a aplicação, permitindo a partilha de informação entre 
enfermeiros e médicos. 

 Ao nível do posto de trabalho iniciou-se o projeto de VDI (Virtual Desktop), permitindo uma melhoria na 
qualidade dos postos de trabalho 

 UCA: Implementação/expansão da prescrição eletrónica de medicamentos e registo de terapêutica nas 
UCA. 

 A utilização correta das aplicações por parte dos utilizadores, melhora o desempenho e rentabiliza os 
recursos. Notando-se alguma falta de conhecimentos gerais de informática por parte dos utilizadores do 
CHLC, efetuaram-se ações de formação aos utilizadores no âmbito das aplicações em utilização no CHLC. 

 Comunicações: Ao nível das comunicações, o CHLC, aderiu ao Acordo Quadro “Serviços de comunicações 
de voz e dados” em vigor na eSPap, conseguindo efetuar uma redução de custos, com particular enfâse 
nas comunicações fixas de voz. 

 TBCA – Tableau de Bord para o Conselho de Administração: em 2016, foi dada continuidade ao 
desenvolvimento e expansão desta ferramenta de apoio à decisão. Este sistema, permite ao Conselho de 
Administração e às Estruturas Intermédias de Administração conhecer on-line, em cada uma das suas 
áreas de informação (Atividade Clínica, Valorização, Custos, GDH, Indicadores, Recursos Humanos, 
Consumos, Produção por Médico, MCDT e Ocupação de Camas), a situação do CHLC como um todo e de 
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cada uma das áreas/especialidades da sua estrutura organizacional. Esta informação de gestão permitiu 
ainda, comparar on-line o realizado com o a meta proposta e com o período homólogo. 

 

Responsabilidade económica 
Constituiu ainda, pilar nuclear da gestão do CHLC, a preocupação constante da contenção da despesa e do 
aperfeiçoamento do processo de contratualização da atividade assistencial, quer através do desenvolvimento da 
contratualização interna, quer através do reforço dos mecanismos de monitorização e acompanhamento interno e 
pelos órgãos de tutela, contrariando a pressão do crescimento dos custos, nomeadamente os que advêm das novas 
terapêuticas medicamentosas. Importa destacar que os proveitos estão fortemente influenciados pela 
impossibilidade de negociação de preços do contrato-programa (agravada desde 2010 com a perda de proveitos 
associados à prestação de cuidados aos doentes de subsistemas públicos) com nova redução administrativa em 
2016 dos preços. No que respeita aos custos, apesar do relevante o esforço efetuado pelo CHLC, para manutenção 
dos custos, em 2016, existiu um aumento dos custos totais em cerca de 2%, face ao período homólogo (cerca de 
8, 3M€), tendo como principal motivo o aumento dos consumos e dos custos com pessoal. A manutenção dos 
resultados negativos é consequência praticamente inevitável dos fatores mencionados. Pelo exposto, e pela 
conhecida perda de eficiência, é claro que a reconversão destes hospitais no futuro Hospital de Lisboa Oriental - 
de acordo com a reestruturação da rede hospitalar da área de Lisboa - justificam o esforço que diariamente é 
dispendido pelos profissionais do CHLC, que vêm desempenhando um importantíssimo papel assistencial no 
Serviço Nacional de Saúde e que são a razão destas instituições serem, a nível nacional, reconhecidas pela tradição 
e enorme prestígio na medicina portuguesa, como local de formação de elevada qualidade, que tem sabido manter 
padrões de exigência e de qualificação clínica reconhecidos pela comunidade científica e pela população, apesar 
dos desafios e das restrições orçamentais. 

Neste sentido, o CHLC deu continuidade ao reforço das sinergias já iniciadas e a articulação com outros hospitais, 
na linha da reestruturação da rede hospitalar de Lisboa. Deu continuidade ainda, à política de desenvolvimento da 
investigação, ensino e formação, bem como à modernização dos sistemas e tecnologias de informação e 
comunicação, bem como à prossecução da estratégia de racionalização de investimentos no sentido de garantir a 
melhoria contínua da qualidade da prestação de cuidados de saúde. 

Qualidade 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD), criada em 13 de Novembro de 2008, tem como Missão 
dinamizar, suportar e coordenar o processo e atividades de melhoria contínua da qualidade e humanização dos 
cuidados prestados pelo CHLC. No sentido de melhor operacionalizar a sua intervenção a CQSD criou os núcleos 
de atividade de Gestão Documental, Auditorias Externas e Auditorias Internas 

Núcleo Gestão Documental 

O desenvolvimento e a actualização do sistema documental, enquanto quadro de referência para garantir as 
melhores práticas e a melhoria dos cuidados, tem sido uma prioridade no CHLC desde 2008 e tem contado com o 
empenho e a participação dos profissionais das diversas áreas clinicas e não clinicas.  

A gestão documental do CHLC é da responsabilidade do Núcleo de Gestão Documental da Comissão da Qualidade 
e Segurança do Doente, com uma actividade de execução permanente e tem como funções monitorizar e dinamizar 
o processo de desenvolvimento do sistema documental criado em 2008.  

Apesar da importância fulcral de hierarquização, codificação, elaboração, controlo e aprovação de todos os níveis 
documentais, para o correto funcionamento da organização, o sistema documental está organizado segundo 
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grandes dimensões/temas que pretendem garantir uma correta e efetiva prestação de cuidados, orientando o 
profissional para as melhores práticas. 

Auditoria Externa 

No ano de 2016, foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua da qualidade com o envolvimento de 
todos os hospitais visando a acreditação do CHLC, tendo sido realizada uma auditoria externa correspondente às 
áreas clínicas englobadas na 3.ª fase do programa que teve como base o manual do CHKS – edição 2013. 

O trabalho desenvolvido pela Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD) teve o seu verdadeiro enfoque 
na preparação das Áreas/Especialidades/Unidades para a segunda auditoria clinica, com a qual terminará a 3.ª 
fase do projeto de acreditação pelo CHKS. 

Foi mantida a metodologia de trabalho utilizada na auditoria anterior uma vez que o paradigma proposto para a 
auditoria realizada em 2015 foi mantido, isto é, as Áreas/Especialidades/Unidades que iriam ser auditadas só 
foram conhecidas com dois meses de antecedência, após sorteio aleatório realizado pelo CHKS. Deste modo todas 
as Áreas/Especialidades/Unidades do CHLC desenvolveram o seu trabalho de preparação para a auditoria externa 
dentro dos mesmos timings. 

No entanto, apesar da realização da segunda auditoria clínica programada para Outubro de 2016, já em 
16/3/2016, o Painel de Acreditação do CHKS, concedeu a acreditação total ao CHLC de acordo com a Circular 
Informativo n.º 170 de 4 de Maio, fruto do esforço que a organização empreendeu logo após a primeira auditoria 
corporate (2014) e primeira auditoria clínica (2015), no sentido de colmatar as não conformidades dessas 
auditorias. Esta acreditação total vigorará até Outubro de 2017. 

A segunda auditoria clinica então foi realizada de 25 a 28 de outubro tendo sido objeto de auditoria as seguintes 
áreas: 

• Área de Anestesiologia e blocos operatórios; 
• Área de Coração e Vasos – Especialidade de Cirurgia vascular; 
• Área de Medicina; 
• Área das Neurociências; 
• Área de Urgência Geral Polivalente e Cuidados Intensivos. 

Foram auditados um total de 2.163 critérios, com resultado de 98,7% de conformidades totais. Da totalidade dos 
critérios avaliados, 28 foram considerados não conformes. Destes, 26 são critérios A e dois são critérios CQI. 

Auditoria Interna 

Relativamente a auditorias internas realizadas sob a coordenação da CQSD, em 2016, tentou-se que os temas 
dessem cumprimento ao Despacho nº 1400-A/2015 – Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020, 
de forma a cumprir alguns dos seus objetivos estratégicos Assim, para além de outros temas necessários para a 
Organização, foram realizadas auditorias, com o propósito de verificar a segurança da comunicação, a segurança 
cirúrgica, a segurança na utilização da medicação, a identificação inequívoca dos doentes e a prática sistemática 
de notificação, análise e prevenção de incidentes. As seguintes auditorias foram realizadas com estes objetivos: 

• Auditoria -Transferência de Informação nas transições, transferências e altas (auditaram-se práticas 
relativas á segurança da comunicação); 

• Auditoria - Cirurgia segura, ”Salva vidas” (em que foram auditados todos os Blocos Operatórios do CHLC 
para verificar a utilização da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica); 

• Auditoria -Gestão do circuito do medicamento (além de ser uma auditoria de seguimento, auditaram-se 
algumas práticas seguras da medicação); 
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• Auditoria - Identificação de doentes na colheita de sangue e espécimes no CHLC (auditou-se a validação 
prévia entre a identificação do doente e a colheita de sangue ou outros espécimes para análise e a 
identificação correta do doente na rotulagem); 

• Auditoria - Análise de incidentes (auditaram-se as práticas realizadas na análise de incidentes). 

Numa perspetiva geral de auditorias internas, foram realizadas 11 auditorias que na sua totalidade envolveram 75 
profissionais que constituíram as equipas auditoras. Estas equipas, foram coordenadas por 6 auditores 
coordenadores e 5 auditores coordenadores em formação, os quais tiveram a supervisão de outros tantos auditores 
coordenadores com mais experiência. 

Foram auditadas, 24 áreas/especialidades e foram visitadas 126 locais/unidades/entidades. Algumas destas 
unidades foram sujeitas a várias auditorias internas neste período, aliado ao facto de este ano se ter continuado a 
realizar auditorias de seguimento, se bem que em menor número que 2015. Houve uma distribuição equilibrada 
pelas várias unidades do CHLC, havendo sempre a preocupação de em todas as auditorias se incluírem unidades 
dos 6 hospitais. 

À semelhança do ano anterior, deu-se continuidade ao envio dos relatórios das auditorias para os auditados 
acompanhados de um pedido formulado por cada auditor coordenador, no sentido de cada auditado corrigir de 
imediato as não conformidades e no caso de não serem possíveis correções imediatas, era também solicitada a 
apresentação de um plano de implementação de medidas corretivas, devidamente calendarizado, o qual deveria 
ser enviado á CQSD. As Auditorias de Seguimento (2 neste ano), puderam constatar que a percentagem de não 
conformidades da auditoria de seguimento baixou em relação à primeira auditoria, pelo que se pode inferir que 
uma grande percentagem de não conformidades é corrigida de imediato após a primeira auditoria. 
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X. Avaliação do Governo Societário 
1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas14 relativamente à estrutura e prática de 

governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no 
âmbito dessas orientações. Para cada recomendação15 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, subcapítulo, 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. 

2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais 
que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do 
modelo e das práticas de governo adotadas. 

O CHLC publica na sua intranet e no seu site de internet o Relatório e Contas e o Relatório do Governo Societário, 
na íntegra. 

O CHLC não tem outras informações a prestar. 

  

                                                           
14 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM 

incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  
15 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; 

“Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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XI. ANEXOS DO RGS 
Como anexos ao relatório da entidade deverão ser incluídos pelo menos os seguintes documentos: 

1. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do RGS 2016. 

Cf. página 72 e 73 

O presente relatório foi revisto de acordo com as observações mencionadas no relatório de análise n.º 235/2017 
de 7 de julho de 2017, da UTAM. 

2. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º2 do artigo 54.º do RJSPE. 

Não se aplica. 

3. Declarações a que se refere o artigo 52.º do RJSPE. 

Cf. páginas 18 a 27 e 53 a 55. 

4. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 
2015 . 

Não existe assembleia geral. 

Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação de Prestação 
de Contas relativas ao exercício de 2015 – Cf. página 74 

5.   Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do Relatório do Governo Societário 2015. 

Cf. Página 79 

6.   Sistema da Qualidade e Segurança - exemplo explicativo de uma das situações encontradas 
e plano de Trabalho. 

Cf. Páginas 80 e 81. Anexo Plano de Trabalho 

7.   Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas 

Cf. Página 40 e 49. Anexo Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2016 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do RGS 2016, reemitido a 14 de setembro de 2017 (o presente relatório foi 
revisto de acordo com as observações mencionadas no relatório de análise n.º 235/2017 
de 7 de julho de 2017 da UTAM). 

 

 

 

 

Falta incluir o extracto de acta com a aprovação explícita da nova 
versão do RGS 2016. 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação de Prestação de Contas relativas ao exercício de 2015. 
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Nomeação do Conselho de Administração (RCM 2/2013) 
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Nomeação do Conselho de Administração (RCM 4-B/2016) 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do Relatório do Governo Societário 2015. 
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Exemplo de uma situação crítica encontrada –Instalações e Equipamentos que foi objecto 
de acções conducentes à mitigação do Risco e CI da nomeação do responsável. 
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Sistema da qualidade e Segurança – Plano de Trabalho 
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Segurança		
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Este	 projeto	 consiste	 em	 uma	 avaliação	 primária	 efetuada	 às	
condições	 de	 segurança	 geral	 e	 de	 incêndios	 existente	 no	CHLC,	
EPE.	 Na	 atualidade	 existem	 vários	 recursos	 que	 necessitam	 de	
reorganização	 e	 adaptação	 a	 uma	 realidade	 com	 exigências	
crescentes	com	o	objetivo	de	melhorar	as	condições	de	segurança	
para	 todos	 aqueles	 que	 por	 diversos	motivos	 se	 encontram	 nas	
unidades	hospitalares	do	CHLC.	
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1. Introdução	
	
A	segurança	é	parte	dos	serviços	que	são	disponibilizados	nas	instalações	hospitalares	
permitindo	assim	a	utentes	e	profissionais	um	conforto	diário	nas	ações	realizadas	no	
interior	destes	locais.			
Uma	 das	 condições	 presumidas	 pela	 maior	 parte	 da	 população	 é	 que	 quando	 se	
deslocam	 a	 uma	 unidade	 hospitalar,	 esta	 representa	 um	 local	 seguro	 e	 confortável	
onde	se	presta	cuidados	de	saúde.		
O	 Centro	 Hospitalar	 de	 Lisboa	 Central	 EPE	 (CHLC),	 é	 constituído	 por	 6	 unidades	
hospitalares	 que	 todos	 os	 dias	 são	 alvo	 de	 riscos	 e	 incidentes	 relacionados	 com	
condições	de	segurança.	
Todos	 os	 dias	 dezenas	 de	 profissionais	 trabalham	 na	 manutenção	 e	 melhoria	 das	
condições	de	segurança	que	permitem	desenvolver	os	cuidados	de	saúde	a	 todos	os	
que	necessitam.		

2. Objetivos		
	
Para	a	melhoria	das	condições	de	segurança	disponibilizadas	à	população	hospitalar	é	
necessário	uma	organização	cuidada	e	atenta	à	realidade	do	dia-a-dia	de	cada	uma	das	
6	unidades	hospitalares	do	CHLC.	
Este	documento	apresenta	ações	fundamentais	à	operacionalização	de	uma	política	de	
segurança	que	permita	uma	gestão	integrada	de	recursos	diminuindo	assim	os	riscos	e	
aumentando	o	conforto	de	todos.	

3. Organização	do	Gabinete	de	Segurança			
	
Para	uma	otimização	de	recursos	e	melhoramento	das	ações	de	segurança	no	interior	
das	instalações	do	CHLC	é	necessário	uma	organização	estruturada.		
Esta	 organização	 é	 constituída	 por	 diversos	 profissionais	 conforme	 organograma	
abaixo:	
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Organograma	da	
Unidade	de	Segurança	

	

Diretor	de	
Segurança

Eng.	Nelson	Baltazar	

HSJ

Posto	de	
Segurança

Equipa	de	
Vigilantes

Porteiros

HSAC

Equipa	de	
Vigilantes

HSM

Equipa	de	
Vigilantes

HDE

Equipa	de	
Vigilantes

HCC

Apoio	Técnico

Apoio	
Administrativo

Equipa	de	
Vigilantes

MAC

Equipa	de	
Vigilantes

Unidade	de	
Segurança	Geral
Dr.ª	Ana	Isabel	Gonçalves

Unidade	de	Segurança	
Contra	Incêndios	
Tec.	Álvaro	Santos	



	

	 	
5/13	

		

4. Ações	e	recursos		
	
Neste	plano	é	apresentado	varias	ações	e	recursos	necessários	ao	desenvolvimento	do	
Gabinete	de	Segurança.		

è Posto	de	Segurança	
	
O	posto	de	segurança	consiste	num	local	destinado	a	centralizar	toda	a	informação	de	
segurança	e	os	meios	principais	de	receção	e	difusão	de	alarmes	e	de	transmissão	do	
alerta,	 bem	 como	 a	 coordenação	 dos	 meios	 operacionais	 e	 logísticos	 em	 caso	 de	
emergência.		
As	 6	 unidades	hospitalares	 que	 constituem	o	CHLC	 são	de	utilização	 tipo	V	 (decreto	
224/2015	 de	 9	 de	 Outubro,	 Artigo	 8.º,	 e)	 )	 e	 classificadas	 na	 4ª	 categoria	 de	 risco	
(decreto	224/2015	de	9	de	Outubro,	Anexo	II,	Quadro	IV).	
Para	 a	 classificação	 acima	 referida,	 a	 Portaria	 n.º	 1532/2008	 de	 29	 de	 Dezembro,	
Artigo	190.º	estabelece	a	obrigatoriedade	da	existência	de	um	posto	de	segurança.		
	
	

Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Monitorização	de	alarmes:	

è Intrusão		
è Incêndios		
è Arcas	frigorifica	

Central	 Recetora	 de	
Alarmes	 Existente	 e	
pronta	 a	 rececionar	
comunicações.	
Esta	 central	 encontra-
se	instalada	no	edifício	
principal	 do	 HSJ,	 piso	
1,	 sala	 técnica	 junto	 à	
central	telefónica.	

Para	a	centralização	dos	
alarmes	 é	 necessário	
instalar	 extensões	
telefónicas	 junto	 de	
cada	 central	 de	 alarme	
existentes	 nas	 6	
unidades	hospitalares.	
Devido	ao	projeto	 já	 ter	
3	 anos,	 existe	 a	
necessidade	 de	
aquisição	 de	 alguns	
comunicadores	 para	
alarmes	 instalados	 apos	
a	conclusão	do	mesmo.	

Comunicações	de	segurança:		
è Monitorização	das	

comunicações	radio	

	 	

è Monitorização	da	
operação	de	segurança	

	 Criação	 de	 rotinas	 para	
verificação	 da	 operação	
de	segurança	diária.	

è Divulgação	de	informação	
geral	

Criação	 de	 conta	 de	
email	institucional.	

Envio	 de	 comunicados	
de	 segurança	 e	
emergência	 aos	
profissionais	 e	 utentes	
do	CHLC	–	newsletter.	
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Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
è Divulgação	de	informação	

seletiva	
	 Envio	 de	 informação	

específica	 a	
profissionais,	 unidades,	
Especialidades,	 áreas	 e	
entidades	externas.	

è Distribuição	de	trabalho	 	 Distribuição	 de	
trabalhos	 diários	 e	
rotinas	de	serviço.	

Comunicações	de	emergência:	 	 	
è Receção	das	comunicações	

de	emergência	interna	
Necessidade	 de	 um	
posto	 de	 vigilância	 24	
horas	Todos	os	dias	do	
ano	(TDA).	
Recolocar	as	extensões	
telefónicas	 de	 receção	
do	 número	 de	
emergência	interno,	da	
central	 telefónica	 para	
o	posto	de	segurança.	
	

	

è Ativação	de	alertas:	
o Internos	
o Externos	

Computador	 de	
serviço.	
Instalação	 do	 sistema	
Connexall.	
Continuação	 do	
desenvolvimento	 da	
aplicação	 informática	
EMCAT.	

Os	 alertas	 são	 ativados	
via	 sistema	 Connexall,	
EMCAT	e	manualmente.	
Para	 cada	 emergência	
existem	 um	 fluxograma	
de	 contactos	 a	 efetuar	
que	 ativam	 os	
intervenientes	
previamente	
estabelecidos.	
Os	alertas	são	efetuados	
para	 os	 planos	 de	
segurança	 internos	 e	
planos	 de	 catástrofe	
externa.	

è Atualização	das	listas	de	
contatos	

	 Atualização	 dos	
fluxogramas	 do	
Connexall,	 manuais	 de	
operações	 de	
emergência	e		EMCAT.	
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Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Monitorização	de	CCTV	 Ligação	 dos	 sistemas	

de	 CCTV	 do	 HSAC,	
HSM,	 HDE	 e	 MAC	 por	
cabo	de	fibra	ótica.	
A	 monitorização	 do	
CCTV	 do	 HSJ	 já	 se	
encontra	no	local.	

	

Monitorização	dos	botões	de	
alarme	dos	elevadores		

	 Ativação	 dos	
procedimentos	 de	
segurança	 e	
desencravamento	 dos	
elevadores.	

Elaboração	de	registos	diários	 Elaboração	de	base	de	
dados	online.	

Receção	 e	 registo	 da	
informação	 referente	 à	
segurança	 em	 base	 de	
dados.	

Atualização	documental	 	 Atualização	 dos	 planos	
de	 segurança,	
procedimentos	 e	 bases	
de	dados.		

Trabalho	administrativo	da	
Direção	de	Segurança	

	 Elaboração	de	relatórios	
e	apoio	administrativo.	

Gestão	de	circulação	e	
estacionamento	

	 Processamento	
administrativo	das	ações	
de	organização	e	gestão	
do	 procedimento	 de	
identificação	 e	
estacionamento	 de	
viaturas.	
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è Gestão	da	Operação	de	segurança		
	
Diariamente	 são	 realizadas	 diversas	 ações	 no	 intuito	 de	 aumentar	 as	 condições	 de	
segurança	 para	 todas	 as	 pessoas	 que	 circulem	 nas	 instalações	 das	 6	 unidades	
hospitalares	do	CHLC.	
Para	 a	 realização	 de	 uma	 operação	 de	 segurança	 integrada	 são	 utilizados	 diversos	
recursos	 que	 requerem	 rotinas	 de	 forma	 a	 permitir	 uma	 intervenção	 assertiva	 e	
confortável	para	todos	os	intervenientes.	
	

Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Organização	e	gestão	dos	
chaveiros	

Elaboração	de	base	de	
dados	online.	

Elaboração	 de	
levantamento	
minucioso	dos	principais	
acessos	 das	 6	 unidades	
hospitalares	 do	 CHLC,	
identificação	 das	
autorizações	 de	 acesso	
aos	 locais	 e	 registo	 de	
informação.	

Definição	de	ações	diárias	da	
equipa	de	segurança	

	 Elaboração	 de	
instruções	 de	 trabalho	
para	todos	os	postos	de	
vigilância	 existentes	 no	
CHLC.		

Reorganização	dos	postos	de	
vigilância		

	 Avaliação	 e	
reorganização	 da	
distribuição	 de	
vigilantes	 nas	 6	
unidades	hospitalares.	

Avaliação	e	reprogramação	dos	
planos	de	rondas	

	 Identificação	dos	 planos	
de	 rondas	 existentes	 e	
das	 áreas	 não	 cobertas	
por	estes.	
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Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Formação	específica	da	Equipa	de	
segurança	

	 Os	profissionais	do	CHLC	
e	 vigilantes	 afetos	 à	
Equipa	 de	 Segurança	
necessitam	 de	 intervir	
em	diversos	cenários	no	
interior	 das	 instalações	
do	 CHLC.	 Para	 uma	
intervenção	 adequada,	
todos	 os	 profissionais	
acima	 referidos	 devem	
realizar	 formação	 de	
Segurança	 Contra	
Incêndios,	Sensibilização	
às	 Medidas	 de	 Auto	
Proteção	 e	
Procedimentos	 da	
Equipa	de	Segurança.	

	

è Segurança	Contra	Incêndios		
	
O	CHLC	tem	uma	política	de	segurança	contra	incêndios	implementada	há	vários	anos	
que	tem	diminuído	a	probabilidade	de	incêndios	e	outros	incidentes.		
Esta	política	tem	sido	implementada	com	base	na	legislação	em	vigor	e	nos	critérios	de	
acreditação	internacionais	do	CHKS.	
As	medidas	desenvolvidas	têm	permitido	a	sensibilização	e	formação	dos	profissionais	
para	este	tipo	de	incidentes	como	também	a	sua	monitorização	permanente.	
	

Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Avaliações	de	Risco	de	SCI	 	 As	avaliações	de	risco	de	

incêndio	 são	 efetuadas	
à	vários	anos	no	CHLC	e	
permitem	 identificar	 as	
potenciais	 fontes	 de	
incidentes.	
Estas	 avaliações	 são	
efetuadas	 ao	 longo	 de	
cada	 ano	 sendo	
registadas	 na	 aplicação	
HER+.	
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Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Formação	de	SCI	–	teórico-prática	
(colaboração	entre	a	USCI	e	AGF)		

Simulador	 de	 fogo	
(existente).	
Extintores	 para	
formação	(processo	de	
aquisição	existente	até	
ao	final	de	2016).	

Esta	 formação	 é	
realizada	 por	 formador	
externo	 desde	 Maio	 de	
2016.		
Sempre	 que	 necessário	
são	 realizadas	
formações	fora	do	plano	
pelo	Tec.	da	USCI.	
Formação	mandatória.	

Formação	de	Sensibilização	às	
Medidas	de	Auto	Proteção		
(colaboração	entre	a	USCI	e	AGF)	

	 Formação	 realizada	 2	
vezes	 por	 ano	 pelo	 Tec.	
Da	 USCI	 em	 cada	 uma	
das	 6	 unidades	
hospitalares.	
Formação	mandatória.	

Formação	das	Equipas	de	
intervenção	e	evacuação	locais	

	 A	 formação	 destas	
equipas	 é	 efetuada	
localmente	 em	 cada	
unidade,	 especialidade	
ou	 área	 do	 CHLC.	 Os	
profissionais	 são	
treinados	 para	 a	
atuação	em	situações	de	
emergência	 consoante	
as	 necessidades	
específicas	 de	 cada	
local.			

Elaboração	e	atualização	das	
plantas	do	plano	de	segurança	

	 Devido	 às	 alterações	
estruturais	 e	 funcionais	
existentes	 nos	 diversos	
edifícios	 do	 CHLC	 é	
necessário	 manter	 os	
desenhos	 atualizados	
com	 a	 identificação	 dos	
meios	 de	 segurança	
existentes.	 Devido	 à	
existência	 de	 1	 único	
desenhador	 no	 CHLC	 a	
atualização	 destes	
documentos	 é	 efetuada	
pelo	Tec.	da	USCI.	

Elaboração	e	atualização	das	
plantas	de	emergência		
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Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Pareceres	técnicos	de	SCI	 	 Sempre	 que	 solicitado	

são	 elaborados	
pareceres	 técnicos	 de	
SCI	 para	 áreas	 que	
sofram	 alterações	
estruturais	 ou	
funcionais.	

Elaboração	e	atualização	dos	
procedimentos	de	intervenção	e	
evacuação		

	 Devido	 a	 requisito	 legal	
são	 elaborados	 os	
procedimentos	 para	 as	
equipas	 de	 cada	
unidade,	 especialidade	
ou	área	do	CHLC.	

Preparação	e	realização	de	
simulacros	(plano	de	segurança	
interno)	

	 Os	 simulacros	 são	 de	
carater	 obrigatório	
anualmente	 para	 cada	
uma	 das	 unidades	
hospitalares	do	CHLC.	

Registo	de	incidentes	de	
segurança	geral	e	incêndios	

	 Todos	 os	 incidentes	 são	
registados	 na	 aplicação	
HER+	 e	 analisados	 por	
grupos	 de	 trabalho	 que	
definem	 as	 medidas	 a	
implementar.	
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è Novos	projetos		
	
Com	o	objetivo	de	melhoria	continua	no	conforto	e	segurança	de	todas	as	pessoas	que	
acedem	diariamente	às	 instalações	do	CHLC	 são	necessários	 recursos	evolutivos	que	
permitam	acompanhar	as	necessidades	impostas	pelo	dia	a	dia.		
A	 segurança	 é	 uma	 área	 dinâmica	 que	 evolui	 com	 as	 condições	 sociais	 e	 com	 o	
comportamento	 humano	 sendo	 necessário	 acompanhar	 as	 constantes	 mutações	
sociopolíticas.	
	

Funcionalidades	previstas	 Recursos	 Observações	
Divulgação	de	número	de	
emergência	interno	para	acesso	
por	DDI	(Discagem	Direta	
Internacional)	

Elaboração	 de	 circular	
informativa.	
Apoio	 do	 gabinete	 de	
comunicação	 à	
divulgação	 da	
informação.	
	

Os	 números	 já	 são	
existentes	 bastando	 a	
sua	divulgação.	
A	 divulgação	 deste	
número	 aos	
profissionais	 permite	
que	 estes	 possam	
através	 de	 um	
telemóvel	 entrar	 em	
contacto	 com	 o	 posto	
de	 segurança	
diminuindo	 assim	 o	
tempo	 de	 intervenção	
em	 situações	 de	
emergência.	

Implementação	de	botão	de	
pânico	

Elaboração	de	 projeto,	
desenvolvimento	 da	
aplicação	 informática,	
programação	 do	
sistema	e	divulgação.	

Este	projeto	 consiste	na	
criação	 de	 uma	
aplicação	 informática	
que	 corra	 de	 forma	
oculta	 em	 todos	 os	
computadores	 ligados	 à	
rede	 interna	 que	
permita	 despoletar	 um	
alarme	 silencioso	
pressionando	uma	tecla.	

Controlo	de	acessos	 	 Identificação	 das	
soluções	 já	 existentes	
no	 CHLC,	 identificação	
das	 vulnerabilidades,	
elaboração	de	projeto	e	
implementação	 do	
mesmo	 –	 Ex.	 Cartões	
magnéticos.	
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5. Conclusão	
	
As	medidas	apresentadas	neste	documento	têm	uma	abrangência	significativa	para	as	
condições	de	segurança	nas	instalações	do	CHLC.	No	entanto	muito	ainda	fica	por	fazer	
principalmente	nas	áreas	da	segurança	informática,	segurança	em	obra,	ampliação	do	
sistema	de	CCTV,	etc.	
A	 garantia	 das	 condições	 de	 segurança	 nas	 unidades	 hospitalares	 do	 CHLC	 deve	 ser	
alvo	 de	 avaliação	 constante	 que	 permita	 uma	 adequabilidade	 de	 meios	 e	 ações	 às	
necessidades	 de	 cada	 um	 dos	 locais.	 Para	 isso	 devem	 contar	 com	 uma	 equipa	
multidisciplinar	 que	 permita	 responder	 de	 forma	 adequada	 a	 cada	 um	 dos	 desafios	
diários	impostos	pela	funcionalidade	hospitalar.	
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RGS – Quadro Síntese 

ORIENTAÇÃO PÁGINA CUMPRE 
(S/N/NA) Observações 

I Síntese       

1. Menção às  alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de Governo Societário 
adotadas em 2016 3 S   

II Missão, Objetivos e Politicas       

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a visão e os valores que 
orientam a empresa       

a) Indicação da missão e da forma como é prosseguida 4 S   
b) Indicação da visão que orienta a empresa 5 S   
c) Indicação dos valores que orientam a empresa 5 S   

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida, 
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 5 a 7 S   

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e as 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar 5 a 7 S   

3. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa 8 S   

4. 

Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios 
sectoriais, designadamente as relativas à política sectorial a prosseguir, às orientações 
específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao 
nível de serviço público e prestar pela empresa  

8 S   

III Estrutura de Capital       
1. Divulgação da estrutura de capital 9 S   
2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações 9 NA   

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da 
sociedade e possam conduzir a eventuais restrições 9 NA   

IV Participações Sociais e Obrigações detidas       

1. 

Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou 
indiretamente, são titulares de participações qualificadas noutras entidades, com indicação 
detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de 
imputação 

10 NA   

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em 
quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional 10 S   

3. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização 10 NA   

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de 
participações e a sociedade 10 NA   

V Órgãos Sociais e Comissões       
A. Mesa da Assembleia Geral       

1. Composição da mesa da assembleia geral 11 NA o CHLC não tem mesa 
da assembleia geral. 

2. Identificação das deliberações acionistas 11 NA   
B. Administração e Supervisão       
1. Identificação do modelo de governo adotado 11 S  Alterado UTAM 

2. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição 
dos membros do Conselho de Administração 11 S   

3. Composição, duração do mandato, número de membros efetivos 12 S   

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do CA e identificação dos membros que 
podem ser considerados independentes 12 S 

o CHLC não tem 
membros não 
executivos. 



 

ORIENTAÇÃO PÁGINA CUMPRE 
(S/N/NA) Observações 

5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do CA 
12/13 

e 
58/61 

S cf. resoluções CM n.º 
2/2013 e 4B/2016 

6. Teor da Declaração de cada um dos membros, de quaisquer participações patrimoniais que 
detenham na empresa 14 a 23 S   Alterado UTAM 

7. 
Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do CA, 
com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de 
voto 

24 S Não são conhecidas. 

8. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 
órgãos sociais 24 S 

cf. deliberações n.º 
1033/2013 (DR II.ª 
série n.º87 de 7 de 
Maio) e 441/2016 (DR 
II.ª série n.º51 de 14 de 
Março) Alterado UTAM 

9. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo , indicando designadamente:     

o CHLC não tem 
comissões no órgão de 
adm. ou superv. 

  a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas 24/25 S   

  
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, 
apresentados segundo o formato seguinte 

25 S   

  
c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos 
mesmos 

25 S Não possui 

  
d) Comissões  existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação 
das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese 
das atividades desenvolvidas no exercício dessas competências 

25 S   

C. Fiscalização       

1. 
Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, 
indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração do mandato, número 
de membros efetivos e suplentes. 

26 NA 

2. Identificação dos membros da Fiscalização 26 NA 
3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros. 26 NA 
4. Funcionamento da fiscalização. 26 NA 
D. Revisor Oficial de Contas       
1. Identificação do ROC, SROC. 26/27 S   
2. Indicação das limitações, legais.  26/27 S   

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto 
da sociedade/grupo. 26/27 S   

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade. 26/27 S   
E. Auditor Externo       
1. Identificação. 27 NA 
2. Política e periodicidade da rotação. 27 NA 
3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados. 27 NA 
4. Indicação do montante da remuneração anual paga. 27 NA 
VI Organização Interna       
A. Estatutos e Comunicações       
1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis  28 S   
2. Comunicação de irregularidades.  28 S   
3. Indicação das políticas antifraude. 28 S   
B. Controlo interno e gestão de riscos       
1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI). 29 S   
2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou SCI. 29 S   



 

ORIENTAÇÃO PÁGINA CUMPRE 
(S/N/NA) Observações 

3. Principais medidas adotadas na política de risco. 29 S  Alterado UTAM 
4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional. 30 S   
5. Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 30 S   
6. Identificação principais tipos de riscos. 30 S   

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 
mitigação de riscos. 30/31 S  Alterado UTAM 

8. Elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade. 31 S   
C. Regulamentos e Códigos       

1. 

Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a 
entidade 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 

31/32 S   

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple 
exigentes comportamentos éticos e deontológicos 32 S   

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), assim como a identificação das 
ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. 

33 S   

D. Deveres especiais de informação       
1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação       

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, 
mesmo nos casos em que assumam organização de grupo 33 NA   

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar 33 S   

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e 
as fontes de financiamento 33 S   

d) Orçamento anual e plurianual 33 S   
e) Documentos anuais de prestação de contas 33 S   

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 
fiscalização 33 S   

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência 33/34 S   
E. Sítio da Internet       
1. Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada 34 S   
F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral       
1. Referência ao contrato celebrado  35/36 S   

2. 
Exposição das 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 

      

  a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 35/37 S   
  b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; 35/37 S   
  c) Critérios de avaliação e revisão contratuais; 35/37 NA   
  d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; 35/37 S   

  e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de 
verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;  35/37 S   

  f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 
prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. 35/37 S   

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 entidade 38 S   



 

ORIENTAÇÃO PÁGINA CUMPRE 
(S/N/NA) Observações 

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 entidade, 
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE) 

38 S   

3. 

Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do 
órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de 
intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação 
de despesas por si realizadas 

38/40 S   

B. Comissão de Fixação de Remunerações       

  Composição. 41 NA 
o CHLC não tem 
comissão de fixação de 
remunerações. 

C. Estrutura das Remunerações       

1. Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 41 S aplica-se o estatuto do 
gestor público. 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada. 41 NA n.a. 

3. Componente variável da remuneração e critérios de atribuição. 41 S 
não existe componente 
variável da 
remuneração. 

4. Diferimento do pagamento da componente variável. 41 NA n.a. 
5. Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio. 41 S n.a. 
6. Regimes complementares de pensões. 41 NA   
D. Divulgação das Remunerações       
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida. 41/43 S  Alterado UTAM 
2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo. 43 NA   
3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios. 43 NA   

4. Indemnizações pagas a ex-administradores executivos. 43 S Não foram pagas 
indeminizações 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de fiscalização da sociedade. 43 NA   

6. Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral. 43 NA   
VIII Transações com partes Relacionadas e Outras       
1. Mecanismos implementados para controlo de transações com partes relacionadas. 44 S   
2. Informação sobre outras transações. 44 S   

IX Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental       

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 45 S   
2. Políticas prosseguidas. 45 S   
3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:        
  a)    Responsabilidade social  45/48 S   
  b)    Responsabilidade ambiental 50/52 S   

  c)    Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres 49 S   

  d)   Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género 49 S   

  e)   Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais 
devem ser orientadas para a valorização do indivíduo 49 S   

  f)     Responsabilidade económica. 52/54 S   
X Avaliação do Governo Societário       
1. Cumprimento das Recomendações 55 S   

2. Outras informações 55 S o CHLC não tem outras 
informações a prestar. 

XI Anexos       



 

ORIENTAÇÃO PÁGINA CUMPRE 
(S/N/NA) Observações 

1. 
Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do RGS 2016, original aprovada a 4/maio/2017 e a revista e aprovada a 
14/setembro/2017 

72/73 S   

2. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro   NA   

3. Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro 

18/27  
e 

53/55 
S Alterado UTAM 

4. 
Ata da reunião da Assembleia Geral para aprovação de contas de exercício 2015. Ata ou extrato 
da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação de 
prestação de contas de exercício 2015 

74  NA/S 
Não existe Assembleia 
Geral/aprovada pelo CA 
Alterado UTAM 

5. 
Ata da reunião da Assembleia Geral para aprovação de contas de exercício 2015 Ata ou extrato 
da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação de RGS 
2015 

79 S   

6. Sistema da Qualidade e Segurança - exemplo explicativo de uma das situações encontradas e 
plano de Trabalho 74  S Anexo Plano 

7. Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas 40 e 
49  S Anexo Plano 

 


