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1. Atividade Assistencial 

Para as principais linhas de atividade, faz-se análise comparativa com o período homólogo do ano anterior e com 

os objetivos definidos para o presente ano. De referir que o Plano de Atividade e Orçamento se encontra em 

aprovação. 

O primeiro trimestre de 2020, ficou marcado pela pandemia COVID-19. No dia 1 de março foram confirmados os 

primeiros casos em Portugal. Na 2.ª semana de março foram já visíveis os efeitos da pandemia na produção do 

CHULC pelas diminuições acentuadas nas consultas externas, na atividade cirúrgica e na atividade urgente. Na 

3.ª semana, as orientações são para a diminuição da atividade não prioritária ou não urgente. 

O mês de janeiro apresentou uma evolução positiva da generalidade da atividade assistencial quando comparada 

com o período homólogo do ano de 2019. O mês de fevereiro também. 

Evolução semanal da atividade (assinalado a vermelho as semanas de março) 
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Atividade Assistencial 

Actividade 
2020 2019 Variação 

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19 

Internamento           

Camas (Lotação Média) 1.307 1.279 1.281 28 camas 26 camas 

Berços 30 30 30 0 camas 0 camas 

Doentes Saídos 11.031 11.846 11.598 -6,9 % -4,9 % 

Sem Berçário 10.254 11.100 10.839 -7,6 % -5,4 % 

Berçário 777 746 759 4,2 % 2,4 % 

Demora Média (dias)  * 9,8 9,2 9,6 0,6 dias 0,1 dias 

Tx. Ocupação  * 84,1 89,8 91,4 -5,7 p.p. -7,3 p.p. 

* sem berçário           

Consulta Externa Médica           

Total 176.961 182.559 187.593 -3,1 % -5,7 % 

Primeiras 43.722 47.185 48.828 -7,3 % -10,5 % 

Subsequentes 133.239 135.374 138.765 -1,6 % -4,0 % 

% Primeiras / Total 24,9 25,8 26,1 -1 p.p. -1,3 p.p. 

% Altas / Total de Consultas 8,6 10,0 8,9 -1,4 p.p. -0,3 p.p. 

Actividade Cirúrgica           

Total Cirurgias 9.414 10.262 9.689 -8,3 % -2,8 % 

Convencional 3.049 3.823 3.224 -20,2 % -5,4 % 

Ambulatório 4.444 4.484 4.824 -0,9 % -7,9 % 

Urgente 1.921 1.955 1.641 -1,7 % 17,1 % 

% C. Amb. / C. Prog. 59,3 54,0 59,9 5,3 p.p. -0,6 p.p. 

% C. Urgente / Total 20,4 19,1 16,9 1,4 p.p. 3,5 p.p. 

N.º Doentes em LIC 15.372 - 15.303 - 0,5 % 

LIC: Tempo Médio de Espera (dia) 257 105 232 144,9 % 10,8 % 
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Actividade 
2020 2019 Variação 

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19 

Urgência           

Total Atendimentos 55.660 61.523 61.956 -9,5 % -10,2 % 

% Internamento 11,4 10,3 10,4 1,1 p.p. 1,1 p.p. 

Hospital de Dia           

Sessões de Hospital de Dia (sem GDH) 5.808 6.890 6.460 -15,7 % -10,1 % 

Sessões de Hemodiálise - Crónicos 891 922 927 -3,4 % -3,9 % 

Sessões de Hemodiálise - Agudos 27 82 122 -67,1 % -77,9 % 

Sessões de Quimioterapia 2.937 2.822 2.377 4,1 % 23,6 % 

Partos           

Total de Partos 829 807 824 2,7 % 0,6 % 

% Cesariana / Total 30,6 30,8 28,3 -0,2 p.p. 2,4 p.p. 

Colheita e Transplantação           

Colheitas Órgãos 39 - 31 - 25,8 % 

Colheitas Tecidos 140 - 103 - 35,9 % 

Transplantes 107 110 84 -2,7 % 27,4 % 

Renal 18 15 17 20,0 % 5,9 % 

Hepático 27 30 26 -10,0 % 3,8 % 

Pancreático 4 4 7 0,0 % -42,9 % 

Cardíaco 0 1 0 -100,0 % - 

Pulmonar 17 10 6 70,0 % 183,3 % 

Córnea 41 50 28 -18,0 % 46,4 % 

Células hematopoiéticas 16 15 18 6,7 % -11,1 % 
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1.1. Internamento 

Verificou-se no total de doentes saídos uma diminuição de 6,9% (menos 815 doentes) face à meta proposta e uma 

diminuição de 4,9% (menos 567 doentes) face ao período homólogo. 

A demora média (sem berçário) registou um aumento de 0,6 dias face à meta e registou um aumento de 0,12 dias 

face ao período homólogo. A taxa de ocupação (sem berçário) registou um valor inferior em 5,7 p.p. face à meta 

proposta e inferior em 7,2 p.p. face ao período homólogo. 

O internamento de doentes crónicos ventilados, medido em dias de internamento no período, não registou variações 

face à meta proposta nem face ao período homólogo. 

O internamento de doentes crónicos de medicina física e de reabilitação, medido em dias de internamento dos 

doentes saídos, registou um aumento de 14,5% (mais 227 dias) face à meta e um aumento de 4,3% (mais 74 

dias) face ao período homólogo. 

Internamento 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Lotação Praticada Média 1.337 1.309 1.311 28 camas 26 camas

Sem Berçário 1.307 1.279 1.281 28 camas 26 camas

Berçário 30 30 30 0 berços 0 berços

Doentes Saídos 11.031 11.846 11.598 -6,9 % -4,9 %

Sem Berçário 10.254 11.100 10.839 -7,6 % -5,4 %

Berçário 777 746 759 4,2 % 2,4 %

Demora Média (dias)  * 9,76 9,20 9,64 0,6 dias 0,12 dias

Tx. Ocupação (%)  * 84,1 89,8 91,4 -5,7 p.p. -7,2 p.p.

Doentes Crónicos Ventilados (diária) 273 273 249 0,0 % 9,6 %

Doentes de MFR (diária) 1.794 1.567 1.720 14,5 % 4,3 %

(*) não inclui o berçário

Actividade
2020 Variação

 

Nas variações dos doentes saídos, face ao período homólogo, a grande maioria das especialidades registaram 

variações negativas fruto da diminuição da atividade programada na segunda quinzena de março. 
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1.2. Consulta Externa 

Verificou-se, nas consultas médicas, uma diminuição de 3,1% (menos 5598 consultas) face à meta e uma 

diminuição de 5,7% (menos 10632 consultas) face ao período homólogo. 

As primeiras consultas registaram uma diminuição de 7,3% (menos 3463 consultas) face à meta e uma 

diminuição de 10,5% (menos 5106 consultas) face ao período homólogo. As consultas subsequentes registaram 

uma diminuição de 1,58% (menos 2135 consultas) face à meta e uma diminuição de 4% (menos 5526 consultas) 

face ao período homólogo. 

Consequentemente, o peso das 1.as consultas no total das consultas, registou uma diminuição de 1 p.p. face à 

meta proposta e uma diminuição de 1,27 p.p. face ao período homólogo. 

A percentagem de altas no total das consultas registou uma diminuição de 1,4 p.p. face à meta proposta e uma 

diminuição de 0,3 p.p. face ao período homólogo. 

Consulta Externa Médica 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Total 176.961 182.559 187.593 -3,1 % -5,7 %

Primeiras 43.722 47.185 48.828 -7,3 % -10,5 %

Subsequentes 133.239 135.374 138.765 -1,6 % -4,0 %

% Primeiras / Total 24,87 25,85 26,14 -1 p.p. -1,27 p.p.

Índice de Consultas Subsequentes 3,02 2,87 2,82 5,3 % 6,9 %

% CTH / Primeiras Consultas  * 29,1 29,0 27,9 0,1 p.p. 1,2 p.p.

% Altas / Total de Consultas 8,6 10,0 8,9 -1,4 p.p. -0,3 p.p.

Actividade
2020 Variação

 

Nota: Não inclui as consultas realizadas pela PMA. 

À semelhança do internamento, praticamente todas as especialidades registaram variações negativas no número 

de consultas realizadas face ao período homólogo. De salientar, no entanto, as consultas de infecciologia, com 

aumentos expressivos, e que resultaram dos acompanhamentos dos doentes com COVID’19 em recuperação no 

domicílio. 

O CHULC, realizou, em 2020 e até 15 de março, cerca de 650 consultas sem a presença do doente (via telefone) 

por semana. Nas semanas de 16 de março a 29 de março, foram realizadas 6.330 consultas sem a presença do 

doente por semana. Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos doentes em espera, o CHULC procurou 

incentivar a realização da consulta por telefone, estando a ultimar o kickoff da consulta por videoconferência. 

No acesso à 1.ª consulta médica, a 31 de março, encontravam-se 52.150 doentes em espera com um tempo de 

espera médio de 144 dias (dias corridos entre a data do pedido e a data de extração dos dados). De referir que 

não estão incluídos nesta lista de espera as especialidades procriação medicamente assistida e medicina do 

trabalho. 



RADEFCO | março 2020 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. 9 

Os doentes provenientes dos Cuidados de Saúde Primários, via CTH, representam cerca de 57% do total de 

pedidos em espera e, destes, cerca de 51%, encontram-se já fora dos Tempos Máximos de Resposta Garantido 

definidos no anexo I da portaria n.º 153, de 4 de maio de 2017. 

 

A diminuição do número de doentes em espera a par do aumento da média do tempo de espera, face a fevereiro, 

encontra explicação na diminuição do número de novos pedidos durante o mês de março, fruto da situação de 

pandemia COVID’19. Em janeiro de 2020, entraram 22.794 pedidos para 1.ª consulta, em fevereiro 20.093 e em 

março 12.388, menos 7.705 que em fevereiro (menos 8.866 que em março de 2019). 

 

As especialidades com maior peso na lista de espera são a oftalmologia adultos e pediátrica (13.230 doentes, 

25%), neurocirurgia (5.297 doentes, 10%), anestesiologia (3.036 doentes, 6,4%), ortopedia adultos (2.629, 5%), 

otorrinolaringologia adultos e pediátrica (2.565 doentes, 5%), dermatologia (2.215 doentes, 4%) e neurologia 

(2.050 doentes, 4%). No seu conjunto, estas sete especialidades representaram cerca de 59% do total de 

doentes em espera. 

As especialidades cuja média do tempo de espera é maior, são: estomatologia adultos (432 dias), oftalmologia 

(255 dias), neurocirurgia (141 dias), cirurgia plástica e reconstrutiva (134 dias), neurorradiologia (120 dias), 

urologia (116 dias) e ortopedia pediátrica (114 dias). 
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1.3. Atividade Cirúrgica 

A atividade cirúrgica, registou no total de cirurgias, uma diminuição de 8,3% (menos 848 cirurgias) face ao 

previsto e uma diminuição de 2,8% (menos 275 cirurgias) face ao período homólogo. 

A atividade programada, registou uma diminuição de 9,8% (menos 814 cirurgias) face ao previsto e uma 

diminuição de 6,9% (menos 555 cirurgias), face ao período homólogo. O peso da cirurgia de ambulatório 

registou um aumento de cerca de 5,3 p.p. face ao previsto e uma diminuição de cerca de 0,6 p.p. face ao período 

homólogo. 

Atividade Cirúrgica 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Total Cirurgias 9.414 10.262 9.689 -8,3 % -2,8 %

Convencional 3.049 3.823 3.224 -20,2 % -5,4 %

Base 2.711 2.851 2.885 -4,9 % -6,0 %

Adicional 338 972 339 -65,2 % -0,3 %

Ambulatório 4.444 4.484 4.824 -0,9 % -7,9 %

Base 3.860 3.978 4.348 -3,0 % -11,2 %

Adicional 584 506 476 15,4 % 22,7 %

Urgente 1.921 1.955 1.641 -1,7 % 17,1 %

% C. Ambulatório / C. Programada 59,3 54,0 59,9 5,3 p.p. -0,6 p.p.

% C. Urgente / Total 20,4 19,1 16,9 1,3 p.p. 3,5 p.p.

Actividade
2020 Variação

 

Nota: Inclui os GDH médicos de ambulatório realizados em bloco. 

O número de cirurgias programadas base, uma diminuição de 6,9% (menos 555 cirurgias) registou face ao 

período homólogo. 

Da análise da lista de espera de inscritos em cirurgia (LIC), observa-se, face a janeiro de 2020, a diminuição do 

número de doentes em espera de 0,8% (-130 doentes) e o aumento do tempo médio de espera em 4,6% (+11 

dias). 
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1.4. Urgência 

Verificou-se na atividade global da urgência uma diminuição de 9,5% (menos 5863 atendimentos) face à meta e uma 

diminuição de 10,2% (menos 6296 atendimentos) face ao período homólogo. 

O peso do internamento como destino após a alta (11,4%), registou um aumento de cerca de 1,1 p.p. face à 

meta proposta e registou um aumento de cerca de 1,06 p.p. face ao período homólogo. 

Atendimentos Urgentes 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Total Atendimentos 55.660 61.523 61.956 -9,5 % -10,2 %

Geral 30.366 35.291 34.497 -14,0 % -12,0 %

Ginec. / Obstet. 4.910 5.307 5.276 -7,5 % -6,9 %

Pediátrica 18.952 19.301 20.625 -1,8 % -8,1 %

Psiquiátrica 1.432 1.624 1.558 -11,8 % -8,1 %

% Internamento no CHLC 11,4 10,3 10,4 1,1 p.p. 1 p.p.

Geral 15,7 13,5 14,0 2,2 p.p. 1,7 p.p.

Ginec. / Obstet. 16,2 15,2 15,4 1 p.p. 0,8 p.p.

Pediátrica 4,1 3,8 3,7 0,3 p.p. 0,4 p.p.

Psiquiátrica 3,2 1,9 1,4 1,3 p.p. 1,8 p.p.

Actividade
2020 Variação
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Urgência: Atendimentos por local

 

A urgência geral registou uma diminuição de 14% (menos 4925 atendimentos) face à meta e uma diminuição de 

12% (menos 4131 atendimentos) face ao período homólogo. 

A urgência de ginecologia e obstetrícia registou uma diminuição de 7,5% (menos 397 atendimentos) face à 

meta e uma diminuição de 6,9% (menos 366 atendimentos) face ao período homólogo. 

A urgência pediátrica registou uma diminuição de 1,8% (menos 349 atendimentos) face à meta e uma 

diminuição de 8,1% (menos 1673 atendimentos) face ao período homólogo. 

A urgência de psiquiatria, a funcionar nas instalações da urgência geral (HSJ), registou uma diminuição de 11,8% 

(menos 192 atendimentos) face à meta e uma diminuição de 8,1% (menos 126 atendimentos) face ao período 

homólogo. 
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Ao nível dos indicadores de desempenho da urgência, o índice de desempenho realizado foi de cerca de 101%. 

Indicadores de desempenho da urgência 

Actividade 
2020 2019 Variação Índice Desemp. 

Ajustado Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19 

% episódios prioridade  Verde/Azul/Branca 41,1% 42,0% 43,9% -0,9 pp -2,8 pp 20,4% 

% episódios com internamento 11,4% 10,3% 10,4% 1,1 pp 1 pp 17,8% 

% ep. urgência atendidos dentro  do tempo espera (T. Manchester) 69,5% 79,8% 76,5% -10,3 pp -7 pp 17,4% 

% utilizadores frequentes (> 4 epi) 0,9% 3,3% 0,9% -2,4 pp 0 pp 24,0% 

Rácio Consultas Externas/Atend. Urgência 3,39 3,20 3,21 5,9% 5,6% 21,2% 

      
100,8% 

Ao nível da triagem, na urgência geral e na urgência psiquiátrica é utilizado o sistema de triagem de Manchester. 

 

Evolução no número de atendimentos na Urgência Geral (sem urg. Referenciadas), por semana de 2020 e por cor 

 

Observou-se, na urgência geral uma diminuição significativa, a partir da semana de 16 de março, no número de 

atendimentos em todas as cores. 

Na urgência pediátrica é utilizado o sistema de triagem Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale. 

Também aqui se registaram os mesmos efeitos observados na urgência geral. 
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Evolução no número de atendimentos na Urgência Pediátrica, por semana de 2020 e por cor 
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1.5. Hospital de Dia 

Nas sessões (sem GDH) de Hospital de Dia, verificou-se uma diminuição de 15,7% (menos 1082 sessões) face à 

meta e uma diminuição de 10,1% (menos 652 sessões) face ao período homólogo. 

As sessões de hemodiálise a doentes crónicos em tratamento ambulatório registaram uma diminuição de 3,4% 

(menos 31 sessões) face à meta e uma diminuição de 3,9% (menos 36 sessões) face ao período homólogo. As 

sessões de hemodiálise a doentes agudos, realizadas em hospital de dia, registaram uma diminuição de 67,1% 

(menos 55 sessões) face à meta e uma diminuição de 77,9% (menos 95 sessões) face ao período homólogo. 

O número de sessões de quimioterapia registou um aumento de 4,1% (mais 115 sessões) face à meta e um 

aumento de 23,6% (mais 560 sessões) face ao período homólogo. 

Hospital de Dia 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Sessões (sem GDH) 5.808 6.890 6.460 -15,7 % -10,1 %

Hematologia 556 566 776 -1,8 % -28,4 %

Com procedimento diferenciado  * 40 25 11 60,0 % 263,6 %

Imuno-Hemoterapia 1.226 1.329 1.416 -7,8 % -13,4 %

Com procedimento diferenciado  * 319 409 469 -22,0 % -32,0 %

Infecciologia 68 112 80 -39,3 % -15,0 %

Psiquiatria 507 684 866 -25,9 % -41,5 %

Oncologia Médica 845 945 842 -10,6 % 0,4 %

Pediatria 90 85 76 5,9 % 18,4 %

Pneumologia 184 211 200 -12,8 % -8,0 %

Outros 2.332 2.958 2.204 -21,2 % 5,8 %

Hemodiálise - Doentes Crónicos 891 922 927 -3,4 % -3,9 %

Hemodiálise - Doentes Agudos 27 82 122 -67,1 % -77,9 %

Quimioterapia 2.937 2.822 2.377 4,1 % 23,6 %

Outros GDH Médicos de Ambulatório 311 371 362 -16,2 % -14,1 %

Actividade
2020 Variação

 

(*) Os procedimentos considerados são os constantes do anexo III da portaria em vigor e com os seguintes códigos: 55095 (plasmaférese terap.), 55097 

(trombocitaferese), 55099 (leucaferese), 55101 (eritraferese), 55102 (citaferese de células progenitoras hematopoiéticas), 55105 (flebotomia terap.), 55110 

(aplic. de uma transf. de sangue – unid/sessão) e 99020 (sessão de fotoforese extra-corporal). 
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1.6. Apoio Domiciliário 

No âmbito do programa de incentivo à integração de cuidados promovido pela ACSS em 2018, o CHULC 

concorreu com a Hospitalização Domiciliária, entre outros projetos. Em 22 de maio de 2019, foi internado o 

primeiro doente nesta nova unidade de hospitalização domiciliária do CHULC. 

Hospitalização Domiciliária 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Doentes Saídos 27 37 - -27,0 % -

Demora Média (dia) 14,52 10,70 - 35,7 % -

Actividade
2020 Variação

 

Além da hospitalização domiciliária, o CHULC presta outros cuidados domiciliários. 

Visitas Domiciliárias 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Visitas (total) 160 160 149 0,0 % 7,4 %

Médica 41 49 42 -16,3 % -2,4 %

Enfermagem 115 111 107 3,6 % 7,5 %

Outro Profissional 4 0 0 - -

Actividade
2020 Variação

 

1.7. Outras linhas de atividade 

1.7.1 Partos 

Verificou-se, no número de partos, um aumento de 2,7% (mais 22 partos) face à meta e um aumento de 0,6% 

(mais 5 partos) face ao período homólogo. 

O peso percentual do número de partos por cesariana no total de partos registou uma diminuição de 0,2 p.p. 

face à meta proposta (29,5%) e um aumento de 2,3 p.p. face ao período homólogo. 

Partos 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Total 829 807 824 2,7 % 0,6 %

Eutócico 388 377 404 2,9 % -4,0 %

Distócico 441 430 420 2,6 % 5,0 %

Cesariana 254 249 233 2,0 % 9,0 %

Outro 187 181 187 3,3 % 0,0 %

% Cesariana / Total 30,6 30,8 28,3 -0,2 p.p. 2,3 p.p.

Actividade
2020 Variação
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1.7.2 Interrupção Voluntária da Gravidez 

O número de interrupções voluntárias da gravidez medicamentosas registou um aumento de 8,9% (mais 15 IG) 

face ao período homólogo, não tendo registado alterações face à meta. O número de IVG cirúrgicas, em 

ambulatório, registou uma diminuição de 5,3% (menos 2 IG) face à meta e uma diminuição de 32,1% (menos 17 

IG) face ao período homólogo. 

Interrupção Voluntária da Gravidez 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

IG até 10 semanas - N.º IG Medic. em Amb. 183 172 168 6,4 % 8,9 %

IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 36 38 53 -5,3 % -32,1 %

Actividade
2020 Variação

 

1.7.3 Procriação Medicamente Assistida 

A atividade do centro de procriação medicamente assistida do CHULC registou, no número de 1.as consultas um 

aumento de 29,8% (mais 34 consultas) face à meta e um aumento de 9,6% (mais 13 consultas) face ao período 

homólogo. Os valores abaixo incluem a atividade subcontratada e realizada nas clínicas IVI e SEMEAR. 

Procriação Medicamente Assistida 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 148 114 135 29,8 % 9,6 %

N.º Induções da Ovulação 29 52 58 -44,2 % -50,0 %

N.º Inseminações Intra-Uterinas 29 49 58 -40,8 % -50,0 %

N.º Fertilizações In Vitro 43 44 28 -2,3 % 53,6 %

N.º ICSI sem Biópsia 41 54 45 -24,1 % -8,9 %

N.º ICSI com Biópsia 1 3 2 -66,7 % -50,0 %

Actividade
2020 Variação

 

1.7.4 Colheita e Transplante de Órgãos e Tecidos 

A atividade de transplante de órgãos e tecidos registou uma diminuição de 21,3% (menos 92 transplantes) face ao 

período homólogo e um aumento de 4% (mais 13 transplantes), face à meta. 

Transplante de Órgãos e Tecidos 

2019

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19

Transplantes 107 110 84 -2,7 27,4

Renal 18 15 17 20,0 5,9

Hepático 27 30 26 -10,0 3,8

Pancreático 4 4 7 0,0 -42,9

Cardíaco 0 1 0 -100,0 -

Pulmonar 17 10 6 70,0 183,3

Córnea 41 50 28 -18,0 46,4

Células hematopoiéticas 16 15 18 6,7 -11,1

Actividade
2020 Variação
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2. Evolução Económica - Financeira 

A informação económica financeira do terceiro mês de 2020, apresentada nas demonstrações financeiras foi 

elaborada em SNC-AP, o qual entrou em vigor a 01/01/2018. 

Em março de 2020, o CHULC ainda não dispõe de Orçamento aprovado para o presente ano. Aguarda-se a 

aprovação e publicação do Orçamento de Estado para 2020. Assim, está em vigor o D.L. n.º 176/2019, de 27 de 

dezembro, isto é, o designado Orçamento de Transição. A Instituição dispõe de um duodécimo, igual ao valor de 

2019 (Orçamento Inicial do ano anterior mais a média mensal das alterações corrigidas e contabilizadas). Esta 

situação dificulta muito o regular funcionamento da Instituição. 

No fim de março de 2020, face ao período homólogo de 2019, regista-se uma melhoria da situação económico-

financeira traduzida nos Resultados Operacionais, Líquidos do Exercício e no EBITDA. 

Destaca-se, neste período, um aumento, face ao período homólogo, no total dos gastos operacionais de 5,1% 

(5,9M€) e um aumento de 21,9% (20,2M€) no total dos rendimentos e ganhos operacionais. 

Constata-se também, uma melhoria de 14,2M€ (-55,1%) nos Resultados Operacionais, no mês de março de 2020, 

versus igual período de 2019. 

Existe ainda uma melhoria relativa ao período homólogo, dos Resultados Líquido do Exercício (-55,1%) e do 

EBITDA (-60%). 

Na sequência do Despacho Conjunto das Finanças e Saúde de 3 de março de 2020, o qual determinou a entrada 

de capital para cobertura de prejuízos transitados nas entidades públicas empresariais pertencentes ao SNS, 

num total de 256,4 milhões de euros, foi atribuído ao CHULC o montante de 18.636.048,00€, para o pagamento 

de dívidas vencidas a fornecedores externos, por ordem de maturidade. 

No primeiro trimestre de 2020, foi reforçado o adiantamento do Contrato-Programa, no valor de 

3.870.687,88€/mensal, para pagamento de dívida vencida a fornecedores, por antiguidade. 

Por forma a aumentar a capacidade de resposta financeira do CHULC, para dar resposta aos encargos associados 

ao tratamento do COVID-19, foi determinado pelo Despacho n.º 9/2020, de 18 de março, da Senhora Secretária 

de Estado Adjunto e da Saúde, um reforço ao adiantamento de Contrato-Programa a vigorar no mês de março de 

2020, no montante de 2.342.020,88€. 

Por último, importa referir, em relação ao período homólogo, que ocorreu um acréscimo de 4,02M€ nos gastos 

com pessoal (6,4%) e de um aumento de 2,2M€ de material de consumo (5,4%). 
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Demonstração de Resultados 

 

  

março Real 2019 Real 2020
Plano 

Atividades

Var. % 

2020/2019

Var. % 

2020/PAO

Rendimentos e Ganhos

7041 - Taxas moderadoras 961.326 907.652 841.644 -5,6 % 7,8 %

704 - Outros 1.297 6.878 430,3 %

7201 -Prestação de Serviços e concessões 85.630.879 92.558.049 95.939.881 8,1 % -3,5 %

75 - Transferências 1) 4.434.346 17.616.264 17.566.388 297,3 % 0,3 %

781 - Rendimentos Suplementares 935.678 591.739 1.027.372 -36,8 % -42,4 %

782 - Descontos de pronto pagamento 134.989 117.874 378.442 -12,7 % -68,9 %

783 a 789 - Outros rendimentos e ganhos 18.097 534.377 2.904.030 2852,9 % -81,6 %

79 - Juros, rendimentos e outros ganhos similares 6 6 5 0,0 % 26,8 %

Total dos Rendimentos e Ganhos 92.116.619 112.332.839 118.657.762 21,9 % -5,3 %

Gastos

61 - C. M. V . M. C. 40.429.603 42.603.443 40.763.773 5,4 % 4,5 %

612 - Materias de consumo 40.429.603 42.603.443 40.763.773 5,4 % 4,5 %

6124 - Materias de consumo especifico dos serviços de saude 40.426.187 42.602.970 40.752.381 5,4 % 4,5 %

61241 - Produtos Farmaceuticos 31.173.621 33.222.160 28.284.146 6,6 % 17,5 %

612411- Medicamentos 29.823.510 31.334.116 26.403.892 5,1 % 18,7 %

612412/9 -  Outros Prod. Farmacêuticos 1.350.111 1.888.044 1.880.255 39,8 % 0,4 %

61242 - Material de consumo clinico 9.046.592 9.183.958 11.993.484 1,5 % -23,4 %

61243+61244+61245+61249 - Outras matérias hoteleiros e administrativo 205.973 196.852 474.751 -4,4 % -58,5 %

6125+6126 Outros consumos (Alimentação e manutenção e conservação) 3.416 473 11.392 -86,1 % -95,8 %

62 - Fornecimentos e Serviços Externos 13.190.285 12.885.501 16.941.834 -2,3 % -23,9 %

621 -  Subcontratos e Concessão de Serviços 3.109.377 2.806.092 4.281.586 -9,8 % -34,5 %

622 - Serviços Especificos 5.838.381 5.874.401 7.329.196 0,6 % -19,8 %

623 - Materias de consumo 83.487 500 35.315 -99,4 % -98,6 %

624 - Energia e fluidos (Electrecidade, Agua e Gás) 1.834.653 1.832.919 1.789.325 -0,1 % 2,4 %

625 - Deslocações, estadias e transportes (inclui os Transportes de Doentes) 368.962 379.458 946.931 2,8 % -59,9 %

626 - Serviços diversos 1.955.425 1.992.131 2.559.480 1,9 % -22,2 %

63 -  Gastos com Pessoal 62.398.848 66.420.016 64.304.234 6,4 % 3,3 %

6311+6312+63211+63214+63215+63216+63217+63219 Remunerações 36.900.223 38.659.763 35.607.873 4,8 % 8,6 %

6322 -Suplementos de remunerações 8.481.562 9.797.814 10.277.361 15,5 % -4,7 %

632204 - Trabalho Extraordinário 3.852.438 3.875.290 4.293.543 0,6 % -9,7 %

632207 - Noites e Suplementos 3.021.970 3.329.577 3.429.017 10,2 % -2,9 %

632201/2/3/5/6/8/9 Outros suplementos 1.607.154 2.592.947 2.554.801 61,3 % 1,5 %

63212+63213 Subsídio de Férias e Natal 5.557.718 5.806.604 6.052.641 4,5 % -4,1 %

635-Encargos sobre remunerações 11.123.352 11.838.307 11.842.537 6,4 % 0,0 %

633+634+636+637+638+639 Outros Gastos com pessoal 335.993 317.529 523.822 -5,5 % -39,4 %

64 - Gastos/reversões de depreciação e amortização 1.647.284 1.910.755 1.901.365 16,0 % 0,5 %

65 - Perdas por imparidade 275.000

67 - Provisões do periodo 125.000 -100,0 %

68+6913+6918 - Outros gastos e perdas 251.477 88.905 642.881 -64,6 % -86,2 %

6910+6911+6912+692+698 Juros e gastos similares suportados 3.555 4.317 5.587 21,4 % -22,7 %

Total dos  Gastos 117.921.052 123.912.937 124.959.674 5,1 % -0,8 %

86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício

Resultados

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) -24.153.600 -9.665.032 -4.119.964 -60,0 % 134,6 %

Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento) -25.800.884 -11.575.787 -6.296.330 -55,1 % 83,8 %

Resultados antes de impostos -25.804.433 -11.580.098 -6.301.912 -55,1 % 83,8 %

Resultados liquidos do período -25.804.433 -11.580.098 -6.301.912 -55,1 % 83,8 %
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2.1 Gastos 

Nos gastos totais verificou-se, no mês de março de 2020, uma redução de 0,8% (-1M€) em relação ao previsto no 

Plano de Atividades e Orçamento (PAO) de 2020, e um aumento de 5,1% (5,9M€), face ao período homólogo. 

As rubricas da despesa, com maior peso no total dos gastos, foram o Pessoal (54%), os Materiais de Consumo 

(34%) e os Fornecimentos e Serviços Externos (10%). No total, estas rubricas representaram cerca de 98% dos 

gastos. 

 

2.1.1 Recursos Humanos 

A rubrica Gastos com Pessoal (6.3), registou um aumento, face ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento 

(PAO-Proposta), de 3,3% (+2,1M€) e um aumento 6,4% (+4M€), face ao período homólogo. 

As principais rubricas que contribuíram para esta evolução, por ordem decrescente, foram: 

632207-Noites e Suplementos - Observa-se um acréscimo de 10,2% (+0,307M€), face ao período 

homologo, e uma redução de 2,9% (-0,099M€), em relação ao estimado, para o presente ano; 

632204-Trabalho Extraordinário - verifica-se um aumento de 0,6% (+0,023M€), face ao período homologo, 

e uma diminuição de 9,7% (-0,418M€), em função do previsto, para o presente ano; 

632201/9 – Outros Suplementos – verificou-se um aumento de 61,3% (+0,985M€), face ao período 

homologo, e um acréscimo de 1,5% (+0,038M€), face ao estimado; 

63111 a 63219 Remunerações – constata-se num acréscimo de 4,8% (+1,7M€), face ao período 

homologo, e uma subida de 8,6% (+3M€), em relação estimado; 

633 a 639- Outros Gastos com pessoal- apresenta um decréscimo de 5,5% (-0,018M€), face ao período 

homólogo, e uma redução de 39,4% (-0,206M€), em relação ao previsto. 

O acréscimo nestas rubricas tem como principais razões: 

 valorizações e acréscimos remuneratórios (Lei do Orçamento de Estado n.º 114/2017, de 29/12/2019, 

artigo 18.º); 

 1.º posição da carreira dos TDST (Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11/02/2019) (impacto de +200 mil €); 

34%

10%
54%

2%

Distribuição dos Gastos pelas Rubricas (2019)
61 - C. M. V. M. C.

62 - Fornecimentos e Serviços Externos
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 novas contratações, em especial de enfermeiros e assistentes operacionais fazer fase à pandemia 

COVID-19, entre outros (impacto de +1,2 milhões €, dos quais 200 mil euros correspondem às 

contratações no âmbito do COVID-19); 

 atualização da retribuição mínima mensal garantida (Lei n.º 29/2019, de 20-02-2019); 

 reposição do regime de trabalho suplementar (Lei do Orçamento de Estado n.º 114/2017, de 29-12-

2017, artigos 22.º e 23.º); 

 Aplicação dos ACT (TSDT: Boletim do Trabalho e Emprego n.º 23, de 22-06-2018. Enfermeiros: Boletim 

do Trabalho e Emprego n.º 11, de 22-03-2018. Regime Geral: Boletim do Trabalho e Emprego n.º 23, de 

22-06-2018); 

 PREVPAP (Lei n.º 112/2017, de 29-12-2017); 

 Trabalho Noturno até às 08:00’ (Circular Informativa n.º 12/2018, da ACSS de 28-12-2018); 

 Carreira Enfermeiros (Lei n.º 71/2019, de 27-05-2019). 

Pelo quadro abaixo, observa-se um aumento do número de colaboradores, nomeadamente de Enfermeiros, 

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos. Há uma mudança no regime dos efetivos de Técnicos 

Superiores do regime geral para Técnicos Superiores de Saúde que deriva da aplicação legislativa de alteração da 

carreira Farmacêutica. Pode, também, verificar-se que a capacidade de trabalho instalada aumentou 278 ETC 

(35h/semanais) no período homólogo, mantendo-se as variações já assinaladas. 

De referir, contudo, que os números de 2020 incluem os profissionais registados no RHV, ou seja, incluem os 

profissionais de baixa e com contrato individual de trabalho e os profissionais a termo incerto que os substituem. 

Evolução da dotação de RH 

Grupo Profissional 
# RH 

Var. (%)  
ETC 35h 

Var. (%)  
2020 2019 2020 2019 

Total 8.004 7.724 3,6% 8.191 7.913 3,5% 

Diretor 45 36 25,0% 47 39 21,9% 

Médico 1.055 1.050 0,5% 1.099 1.084 1,4% 

Médico Interno 614 676 -9,2% 702 772 -9,1% 

Enfermeiro 2.723 2.544 7,0% 2.735 2.556 7,0% 

TSDT 659 633 4,1% 656 630 4,1% 

Tec. Superior de Saúde 74 77 -3,9% 73 76 -3,9% 

Tec. Superior 130 124 4,8% 136 131 3,8% 

Assistente Técnico 747 720 3,8% 784 759 3,3% 

Assistente Operacional 1.915 1.821 5,2% 1.915 1.821 5,2% 

Outros 42 43 -2,3% 43 44 -3,5% 

Fonte: RHV 
      

De referi que, em março de 2020, existiam 45 pedidos de aposentação pendentes que aguardam decisão da CGA. 

Ainda neste período, desligaram-se/aposentaram-se 21 colaboradores indiciando um ritmo semelhante ao do 

ano anterior. 
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2.1.2 Compras 

As compras registaram em março de 2020, face ao realizado no período homólogo, um incremento de 14,5% 

(+4,7M€). Em comparação com o previsto no PAO, verifica-se uma redução de 9,9% (-4M€). 

O incremento verificado face ao período homólogo deve-se essencialmente ao comportamento das compras dos 

medicamentos e reagentes e dos respetivos consumos, bem como o aumento de stocks para fazer face à 

pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). 

março Real 2019 Real 2020 
Var. % 

2020/2019 

    
41+42+43+44 Aquisição de Bens de Capital 391.754  117.758  -69,9 % 

        

31 Compras (líquidas de devoluções , descontos e abatimentos) 32.076.615  36.727.016  14,5 % 

312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 32.076.615  36.727.016  14,5 % 

3126   Matérias de consumo específico dos serviços de saúde 32.073.199  36.726.543  14,5 % 

31261 Produtos farmacêuticos 23.580.000  27.964.151  18,6 % 

31262 Material de consumo clínico 8.342.690  8.666.018  3,9 % 

31263+31264+31265+31269 Outro material de consumo 150.509  96.374  -36,0 % 

3121+3122+3123+3124+3125+3129 Outros materiais diversos de consumo 3.416  473  -86,1 % 

2.1.3 Materiais de Consumo 

O valor dos materiais de consumo (rubrica 6.1.2) registou um acréscimo de 4,5% (+1,9M€), face ao previsto no 

Plano de Atividades e Orçamento (PAO), e um aumento de 5,4% (+2M€), face ao período homólogo. 

2.1.3.1 Medicamentos 

O consumo de medicamentos registou um aumento de 18,7% (+4,9M€), face ao valor previsto no Plano de 

Atividades e Orçamento (PAO), e um acréscimo de 5,1% (+1,5M€), em relação ao período homólogo. Tal é 

justificado, pelas necessidades de produtos farmacêuticos para o COVID-19. 

Até março de 2020, recebemos o montante de 765.102,43€, referente a notas de crédito. No 1.º trimestre de 

2019, tínhamos recebido 113.968,77€. 

2.1.3.2 Outros Produtos Farmacêuticos 

É de assinalar, um aumento dos consumos de reagentes em 0,4% (+0,008M€), face ao Plano de Atividades e 

Orçamento (PAO) e, em relação ao período homólogo, regista-se um aumento de 39,8% (+0,538M€). Este 

aumento justifica-se, com a necessidade da realização de testes para deteção, bem como outros produtos 

(oxigénio, reagentes, desinfetantes) para tratamento do COVID-19, o que implica uma maior utilização de 

reagentes. 
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2.1.3.3 Consumo Clínico 

O material de consumo clínico registou uma redução de 23,4% (-2,8M€), face ao montante previsto no Orçamento 

Económico de 2020 e um aumento de 1,5% (+0,1M€), face ao período homólogo. 

Consumo com Material Clínico 

 

Família 2020 2019 
Variação 20/19 

(%) (€) 

21 Material de Penso 257.812 € 245.816 € 4,9% 11.996 € 

22 Artigos Cirúrgicos 1.385.643 € 1.173.784 € 18,0% 211.859 € 

23 Material de Tratamento 3.792.720 € 3.680.480 € 3,0% 112.240 € 

24 Material de Electromedicina 217.221 € 199.042 € 9,1% 18.179 € 

25 Material de Laboratório 164.657 € 111.063 € 48,3% 53.594 € 

26 Próteses 2.208.549 € 2.617.215 € -15,6% -408.666 € 

27 Material de Osteossíntese 534.296 € 541.218 € -1,3% -6.922 € 

29 Outro Mat. de C. Clínico 623.061 € 477.975 € 30,4% 145.086 € 

Total 9.183.960 € 9.046.592 € 1,5% 137.368 € 

 

O incremento verificado com Material de Consumo Clínico, face ao período homólogo, deve-se por um lado ao 

aumento do consumo de material usado na cirurgia robótica e por outro nos artigos usados para proteção dos 

profissionais de saúde no âmbito da pandemia SARS-CoV-2, como Luvas de Exame Latex e Nitrilo; Luvas 

Cirúrgicas; Cógulas; Botas Universais Descartáveis; Viseiras; Óculos de Proteção; Máscaras; Fatos de Proteção; 

Respiradores de Partículas; Batas Descartáveis, etc. 

Os valores apresentados refletem especializações efetuadas a pedido da Área de Gestão de Compras, Logística e 

Distribuição na Área de Gestão Financeira e Contabilidade no mês de março de 2019 (no valor de 5.177.199,42€) 

e no mês março de 2020 (no valor de 5.610.000,00€). 

2.1.3.4. Outras matérias hoteleiras e administrativo 

Em relação a estas rubricas de consumo, ainda que em valores absolutos não tenha expressão significativa, 

existe uma redução (58,5%), face ao Plano de Atividades e Orçamento (PAO), bem como, em relação ao período 

homologo (4,4%). 
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2.1.3.5. Outras rubricas de Consumo 

Em relação às outras rubricas de consumo, existe uma redução (-95,8%), face ao Plano de Atividades e 

Orçamento (PAO), bem como, em relação ao período homologo (-86,1%). 

2.1.4 Fornecimentos e Serviços Externos 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (6.2) registou uma redução de 23,9% (-4M€), face ao previsto no 

Plano de Atividades e Orçamento (PAO-Proposta), e uma diminuição de 2,3% (-0,3M€), face ao período homólogo. 

Os valores apresentados são maioritariamente estimativas. 

2.1.4.1 Subcontratos 

A despesa com Subcontratos (rubrica 6.2.1) registou uma redução de 34,5% (-1,5M€), face ao previsto no Plano 

de Atividades e Orçamento (PAO), e uma diminuição de 9,8% (-0,3M€), face ao período homólogo. 

De salientar que, os valores inscritos nesta rubrica são calculados como base nos pedidos de exames efetuados 

até novembro, no que diz respeito aos: MCDT e SIGIC com base nos exames enviados para o exterior. As 

Unidades Terapêuticas de Sangue foram calculadas com base no histórico. 

2.1.4.2 Fornecimentos e Serviços 

Os valores apresentados nesta tipologia de custos, são estimativas feitas com base no histórico. 

622 – Serviços específicos 

Nos Serviços específicos (rubrica 6.2.2.), registou-se uma redução de 19,8% (-1,5M€), face ao previsto no Plano 

de Atividades e Orçamento (PAO) e de um acréscimo de 0,6% (+0,036M€) face ao período homologo. Esta 

evolução tem a ver com o aumento do valor da Assistência Técnica. 

623 – Material de consumo 

No Material de consumo (rubrica 6.2.3.) registou-se uma redução de 98,6% (-0,034M€), face ao previsto no Plano 

de Atividades e Orçamento (PAO-Proposta) e de uma diminuição de 99,4% (0,083M€) face ao período homólogo. 

624 – Energia e fluídos 

Na rúbrica Energia e Fluidos (rubrica 6.2.4.) registou-se um aumento de 2,4% (+0,043M€), face ao previsto no 

Plano de Atividades e Orçamento (PAO) e uma redução de 0,1% (-0,002M€), relativamente ao período homólogo. 

625 – Deslocações, estadias e transportes 

Nas Deslocações, estadias e transportes (rubrica 6.2.5) registou-se uma diminuição de 59,9% (-0,567M€), face 

ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento (PAO), e um aumento de 2,8% (-0,010M€), relativamente ao 

período homólogo. 
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626 – Serviços diversos 

Nos Serviços diversos (rubrica 6.2.6.) verificou-se uma redução de 22,2% (-0,567M€), face ao previsto no Plano 

de Atividades e Orçamento (PAO), e um aumento de 1,9% (0,036M€), relativamente ao período homólogo. 

2.1.5 Gastos de Depreciação e Amortização 

O valor das Amortizações do Exercício (rubrica 6.4) registou, um aumento de 0,5% (+0,009M€), face ao previsto 

no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) e um aumento de 16% (+0,263M€) em relação ao período homólogo. 

O valor apresentado em março é uma estimativa, pois ainda se encontra a encerrar o ano de 2019, e não temos 

valor para o ano de 2020. 

2.1.6 Outros Gastos e Perdas 

Nesta tipologia de gastos, verificou-se uma redução significativa (-86,2%), face ao previsto no Plano de Atividades 

e Orçamento (PAO), e um decréscimo de (-64,4%), face ao período homólogo. 

2.1.7 Juros e Gastos Similares Suportados 

Nesta tipologia de gastos, registou um decréscimo de (-22,7%), face ao previsto no Plano de Atividades e 

Orçamento (PAO-Proposta) e um aumento (21,4%), face ao período homólogo. 

2.2 Rendimentos e Ganhos 

O total dos rendimentos e ganhos registou um aumento, face ao período homólogo de 21,9% (+20M€) e uma 

diminuição de 5,3% (-6,3M€), face ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento (PAO). 

2.2.1 Taxas Moderadoras 

Na rubrica de taxas moderadoras (7.0.4.1) constata-se um aumento de 7,8% (+0,066M), face ao previsto no 

Plano de Atividades e Orçamento (PAO-Proposta), e um decréscimo de 5,6% (-0,053M€), em relação ao período 

homólogo. 

2.2.2 Prestações de Serviços 

A rubrica de Prestação de Serviços (7.2.0.1) registou uma redução de 3,5% (-3,4M€), face ao previsto no Plano de 

Atividades e Orçamento (PAO), e de um acréscimo de 8,1% (+6,9M€), em relação ao período homólogo. 

Grande parte do valor inscrito nesta rubrica, é estimado com base na casuística da produção e no histórico da 

Instituição. Contribuíram para esta situação os seguintes pontos: 



RADEFCO | março 2020 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. 25 

• Estimativa da faturação do Contrato Programa, de acordo com o ponto 1.1 a Circular Normativa n.º 6/2019 

da ACSS de 21 de março, sendo a taxa de execução aplicada em 2020 de 96%, segundo indicação da ACSS. 

• Estimativa dos Incentivos Institucionais, de acordo com o ponto 1.1 a Circular Normativa n.º 6/2019 da 

ACSS de 21 de março, sendo a taxa de execução aplicada em 2020 de 97%, segundo indicação da ACSS. 

• Estimativa dos Programas Específicos previstos no Contrato Programa, que ainda não tiveram lugar a 

faturação: Incentivos à Transplantação e Colheita de Órgãos, Assistência Médica no Estrangeiro e 

Transportes da Força Aérea. 

• Estimativa dos valores a faturar às restantes Entidades Financeiras Responsáveis, com base na produção e 

na tabela de preços em vigor. 

2.2.3 Transferências 

Em relação às Transferências, dizem respeito ao Protocolo com a VMER e aos Custos de Contexto considerados 

no Contrato Programa de 2020. 

2.2.4 Rendimentos suplementares 

Esta rubrica (7.8.1.) registou uma redução, relativamente ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 

de 42,4% (-0,435M€) e de 36,8% (-0,344M€), face ao período homólogo. 

2.2.5 Descontos a pronto pagamento 

Verificou-se uma redução, face ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) (-68,9%) e, um decréscimo 

de (12,7%), no que concerne ao período homólogo. 

2.2.6 Outros rendimentos e ganhos 

Verificou-se uma diminuição, face ao previsto no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) (-81,6%), e um aumento 

muito significativo, no que respeito ao período homólogo. 

Em relação ao Orçamento Económico, encontra-se previsto a venda dos restantes imoveis. 
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3. Candidaturas aprovadas 

3.1. PORTUGAL 2020 

O CHULC dispõe, neste momento, de três candidaturas aprovadas no âmbito do POR Lisboa 2020. 

A candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000017, para aquisição de equipamento de tecnologia avançada que 

permita a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada, com o valor global de 

14.535.358,60€, encontra-se totalmente executada, do ponto de vista físico e financeiro. 

Esta candidatura obteve parecer positivo por parte do Conselho Fiscal desta Instituição, a 28 de dezembro de 

2017. O Relatório final da candidatura foi submetido a 11/04/2019, e último reembolso, de 349.238,18€ (5%), 

foi efetuado a 18/10/2019. 

De referir que, esta candidatura já foi objeto de duas auditorias, por parte da AD&C. 

A candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000034, para aquisição de equipamento de tecnologia avançada que 

permita a modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada, com o valor global 

inicial de 2.411.434,97€. Esta foi objeto de uma última reprogramação, a qual já obteve parecer favorável, da 

ARSLVT e aprovação da CCDRLVT, sendo o seu valor final de 2.175.818,25€. 

A candidatura já se encontra totalmente executada, quer física quer financeiramente, aguardando-se o ultimo 

reembolso de 5%, no montante de 54.395,46€, com a apresentação do Relatório final. 

A 7/1/2019 o CHULC apresentou uma 3.ª candidatura ao POR LISBOA 2020, identificada LISBOA-06-4842-

FEDER-000048, para aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a modernização 

tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada, no montante de 3.929.031,89€, tendo a 

Instituição sido notificada da aprovação parcial da mesma, no valor 1.793.133,99€. 

A 27/03/2019, o CHULC, apresentou uma reprogramação financeira da referida candidatura, com um 

investimento elegível de 2.874.303,99€, a qual obteve parecer favorável ARSLVT e aprovação da CCDRLVT no dia 

08/04/2019. 

Esta candidatura está a ser executada. Foi apresentada a segunda reprogramação em 25/10/2019, tendo sido 

assinado o termo de aceitação desta em 20/11/2019. 

Foi feita a quarta reprogramação temporal da mesma, tendo obtido Parecer favorável da ARSLVT e aprovação da 

CCDRLVT no dia 24/02/2020. 

Até março, esta candidatura apresenta uma execução física e financeira de 40%. 

No POR LISBOA 2020 existe um co-financiamento de 50%, sendo a comparticipação institucional de 50%. 
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3.2. Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR) 

Existem seis candidaturas aprovadas no montante global de investimento de 3.121.684,38€, sendo o 

investimento ilegível de 2.763.870,92€., referentes aos edifícios cuja propriedade são do CHULC: Maternidade 

Alfredo da Costa, Hospital Dona Estefânia e parte do Hospital Curry Cabral. 

No POSEUR existe um cofinanciamento de 95%, sendo a comparticipação institucional de 5%. 

Estão neste momento a ser desenvolvidos, os concursos para os projetos de operacionalização das respetivas 

candidaturas. 

Na presente data, estas candidaturas têm execução financeira de 26.660,02€. 

3.3. Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização do 

Percurso do Utente no SNS (PIIC) 

O CHULC tem aprovadas 4 candidaturas por parte do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde bem como da 

ACSS, com o parecer favorável da ARSLVT, no montante global de 1.713.094,42€. 

Estão, neste momento, a ser desenvolvidos alguns cadernos de encargos e projetos para a operacionalização das 

respetivas candidaturas. 

Na presente data, estas candidaturas têm execução financeira de 167.878,72€. 

Nos PIIC existe um cofinanciamento de 85%, sendo a comparticipação institucional de 15%. 

3.4. Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) 

O CHULC tem aprovadas 7 candidaturas, por parte da AMA, que está a tentar operacionalizar, apesar das 

dificuldades económico-financeiras da Instituição, no montante global 2.683.151,59€. 

Das 7 candidaturas, apenas 6 têm verbas asseguradas no Orçamento de 2020, no montante de 1.976.713,71€. 

Em 29/08/2019, o CHULC apresentou à AMA a desistência de uma das candidaturas aprovadas, face às 

dificuldades de operacionalidade da mesma versus a insuficiência do valor atribuído (o concurso público ficou 

deserto). 

No SAMA existe um cofinanciamento de 56,95%, sendo a comparticipação institucional de 43,05%. 
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3.5. Fundação EDP (FEDP) 

Está ainda em fase de conclusão a candidatura aprovada em 2017, pela FEDP, para a área de Cardiologia, no 

montante de 279.468,00 €. 

O reembolso da respetiva candidatura é de 200.000€, tendo sido concretizado 100% do mesmo. 
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4. Controlo de Execução Orçamental 

O Orçamento para o ano de 2020, aprovado em 31/03/2020, foi todo lançado na fonte de financiamento 511, e 

o valor da Receita foi lançado na classificação orçamental 07.02.05 – Atividades de Saúde, passando a estar 

incluídas as taxas moderadoras, ensaios clínicos e alugueres de espaço. 

4.1. Despesa 

A 31 de março de 2020, a execução orçamental de despesa é de 26%, encontrando-se descrita a sua evolução 

nos pontos seguintes. 

4.1.1. (1) Despesas com Pessoal 

A 31 de janeiro de 2020, encontra-se executado 22% do orçamento transitório, sendo as principais rubricas que 

contribuíram para esta evolução, as seguintes: Remuneração Base (22%) Horas Extraordinárias (27%), Subsidio 

de Prevenção (26%), subsidio de Trabalho Noturno (4%), Indeminizações por cessação de funções (36%), outros 

abonos (7%) e Caixa Geral de Aposentações (22%). 

4.1.2. (2) Aquisições de Bens e Serviços 

A 31 de março de 2020, encontra-se executado 36% do orçamento de 2020, sendo as principais rubricas que 

contribuíram para esta evolução, as seguintes: medicamentos (29%) e material de consumo clinico (36%). 

4.1.3. (7) Investimentos 

No final de março de 2020, não existe valor comtemplado nessa rubrica de Autoinvestimento. Em abril irá ser 

feita uma alteração orçamental de forma a acomodar os cabimentos atribuídos durante o 1.º trimestre, 

imprescindíveis para fazer fase ao Pandemia COVID-19, entre outras situações. 

4.2. Receita 

4.2.1. (7) Adiantamento de Contrato Programa 

No final de março de 2020, já se encontra executado 25% do orçamento de 2020, que diz respeito ao 

recebimento dos adiantamentos do Contrato-Programa, taxas moderadoras e outras receitas. 
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4.2.2. (12) Administração Publica, Central e Serviços e fundos Autónomos 

Na sequência do Despacho Conjunto das Finanças e Saúde de 3 de março de 2020, o qual determinou a entrada 

de capital para cobertura de prejuízos transitados nas entidades públicas empresariais pertencentes ao SNS, 

num total de 256,4 milhões de euros, foi atribuído ao CHULC o montante de 18.636.048,00€, para o pagamento 

de dívidas vencidas a fornecedores externos, por ordem de maturidade. 

 

 

5. Prazo Médio de Pagamentos 

No final do 1º Trimestre de 2020, o Prazo Médio de Pagamentos é de 286 dias, existindo uma ligeira melhoria 

significativa relativa ao final de 2019, o que registou 294 dias. Só foi possível manter este prazo, pelo facto de 

termos recebido o montante de 18 636 048,00 €, para o pagamento de dívidas vencidas a fornecedores 

externos. 

 

 

6. Evolução da dívida 

Até 31 de março de 2020, o CHULC, recebeu cerca de 18,6M€, para o pagamento a fornecedores, o que permitiu 

reduzir o stock de dívida. 

 

 

6.1. Dívida Total 

No final do março, a dívida total é de 128.592.792,35€, existindo uma redução de 16,4%, em relação ao final de 

2019 (Provisório). 

Div ida Total

0-90 dias 90-180 dias 180-365 > 365 dias

Aq. de Bens  e Serviços 56 664 039,43 33 198 926,58 24 721 199,07 15 208 967,56 23 091 552,34 152 884 684,98

Aq. de Capita l 702 904,60 67 469,04 12095,66 49 926,53 184 658,23 1 017 054,06

Total 57 366 944,03 33 266 395,62 24 733 294,73 15 258 894,09 23 276 210,57 153 901 739,04

Descrição Div ida Vincenda
Div ida Vencida

Dezembro de 2019 (Provisório)

Div ida Total

0-90 dias 90-180 dias 180-365 > 365 dias

Aq. de Bens  e Serviços 69 150 340,64 31 091 105,98 3 357 215,42 2 088 229,63 22 459 698,26 128 146 589,93

Aq. de Capita l 71 401,00 181 479,00 164987 28 114,00 221,42 446 202,42

Total 69 221 741,64 31 272 584,98 3 522 202,42 2 116 343,63 22 459 919,68 128 592 792,35

Descrição

Março de 2020

Div ida Vincenda
Div ida Vencida
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6.2. Arrears 

O valor da divida vencida a 31/03/2020, é de 59.371.050,71,68€, existindo uma diminuição de 38,4%, em 

relação ao final de 2019 (Provisório). 

6.3. Pagamentos em atraso 

O valor dos pagamentos em atraso a 31/03/2020, é de 28.098.465,73€, existindo uma redução de 55,6%, em 

relação ao final de 2019 (Provisório). 

 

 

7. Grau de cumprimento dos cabimentos e dos 

compromissos 

7.1. Controlo de cabimentos 

O Orçamento para o ano de 2020, ainda não se encontra aprovado, estando neste momento a Instituição a 

trabalhar com o Orçamento Transitório, por duodécimos. No final de março de 2020, o montante de cabimentos 

atribuídos é de 135.163.946 €. 

Mas se informa, que neste montante de cabimentos, ainda não está considerada dívida transitada de 2019, pois 

o mesmo ainda não se encontra encerrado. 

7.2. Fundos Disponíveis 

O cálculo dos Fundos Disponíveis é efetuado de duas formas diferentes, de acordo com o cálculo efetuado pelo 

SICC e que serve de base aos reportes: 

• DGO - São considerados os Compromissos Assumidos, que correspondem à Notas de Encomenda emitidas 

no ano, acrescidas dos Compromissos de anos anteriores pagos no ano. 

• ACSS – São considerados todos os Compromissos emitidos no ano. 

O SICC não deduz ao cálculo dos Fundos Disponíveis a dívida transitada de anos anteriores e ainda não paga. 
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8. Conclusão 

O primeiro trimestre de 2020, ficou marcado pela pandemia COVID-19. No dia 1 de março foram confirmados os 

primeiros casos em Portugal. Na 2.ª semana de março são já visíveis os efeitos da pandemia na produção do 

CHULC pelas diminuições acentuadas nas consultas externas, na atividade cirúrgica e na atividade urgente. Na 

3.ª semana, as orientações são para a diminuição da atividade não prioritária ou não urgente. 

O mês de janeiro apresentou uma evolução positiva da generalidade do que é o desempenho económico-

financeiro, face ao período homólogo do ano de 2019. O mês de fevereiro também. 

Para fazer face a esta situação que além de nova é cheia de incerteza, foi necessário recrutar mais recursos 

humanos com foco no pessoal de enfermagem e nos assistentes operacionais. 

Contudo, a situação económico-financeira, no fim de março de 2020, face ao período homólogo de 2019, 

registou uma melhoria, traduzida nos Resultados Operacionais, Líquidos do Exercício e no EBITDA. 

Em relação à Execução Orçamental a 31/03/2020, dado que ainda não se encontrava aprovado o Orçamento 

para o ano de 2020, estávamos a utilizar o Orçamento Transitório. 
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