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1. Mensagem da Presidente do Conselho de Administração 

Celebra-se este mês dois anos sobre a criação do Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE (CHLC, EPE), pelo que se impõe, uma vez mais, uma breve reflexão 

sobre os objectivos que estiveram na génese da sua constituição e dos objectivos já 

alcançados. 

A criação do CHLC, EPE, para além de obedecer a uma lógica de alargamento de 

hospitais com estatuto de entidade pública empresarial, visou recuperar e 

rentabilizar as sinergias existentes nos Hospitais de S. José, Santo Antônio dos 

Capuchos, Desterro, Santa Marta e Dona Estefânia, todos eles pertencentes, no 

passado, ao grupo dos Hospitais Civis de Lisboa. 

Pretende-se, a prazo, transferir a actividade destes hospitais para o futuro Hospital 

de Todos os Santos que, como moderna e avançada unidade hospitalar, irá 

contribuir decisivamente para a reorganização dos cuidados hospitalares na região 

de Lisboa. Como hospital altamente diferenciado será certamente referência para 

outras regiões de saúde do país. 

Em 26 de Dezembro de 2007, foi formalmente assinado o protocolo de cedência de 

terreno entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa tendo, no final 

do 1.0 trimestre de 2008, sido lançado o concurso público para a construção do 

edifício numa parceria público privada. 

O CHLC, EPE, adaptou e pretende desenvolver como eixo estruturante da sua 

actividade um modelo de governação clínica que assenta sobre duas estruturas 

operacionais - Especialidade e Unidade Funcional - e uma terceira, de 

responsabilidade intermédia entre o sector operacional e o Conselho de 

Administração- Área. 

O reforço do carácter multidisciplinar facilitador das boas práticas clínicas, bem 

como, a monitorização regular de indicadores clínicos fiáveis capazes de sustentar 

um programa de auditorias clínicas, são pressupostos modeladores da Gestão 

Clínica pretendida. 

Assim, se procura garantir um planeamento por objectivos que envolva e 

responsabilize todos os intervenientes. 
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Atendendo à dimensão e complexidade do projecto de mudança, pretende o CHLC, 

EPE, desenvolver como experiência de gestão e carácter inovador, um modelo de 

contratualização interna. Para o efeito, criou-se uma estrutura intermédia de gestão 

ágil e operacional que assume e executa com eficácia e eficiência o contrato

programa negociado com o Conselho de Administração. Em Março de 2008 foi 

homologado o novo Regulamento do CHLC, EPE, que suporta o desenvolvimento 

desta estratégia. 

Pode afirmar-se que o projecto de mudança em desenvolvimento vem decorrendo 

com sucesso, embora com múltiplos constrangimentos externos decorrentes da 

conjuntura económica e financeira e da implementação da reforma e modernização 

da Administração Pública. 

A racionalização de custos tem vindo a ser conseguida sem prejuízo da missão do 

hospital e essencialmente suportada na modernização da organização e 

funcionamento das estruturas funcionais, que têm como primordial objectivo 

colocar o doente no centro do sistema e garantir a melhoria contínua da qualidade 

da prestação dos cuidados de saúde na esteira da tradição e prestígio há muito 

granjeados pelos hospitais que integram o CHLC, EPE, Importa, finalmente, 

sublinhar, uma vez mais, que a implementação e desenvolvimento dos vários 

projectos em curso tem sido possível devido ao elevado grau de adesão por parte 

dos profissionais envolvidos, sendo certo também, que o Conselho de 

Administração continua a contar com o esforço empenhado e a qualificação 

reconhecida dos profissionais de saúde do CHLC, EPE, para executar tão complexo 

quanto grandioso projecto de mudança e modernização que urge prosseguir com 

vista ao futuro Hospital de Todos os Santos. 
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2. Breve Apresentação 

2.1. Enquadramento Geral 

o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, foi criado pelo DL n.o 50-A/2007 de 28 

de Fevereiro e visa a integração numa única organização, de quatro unid.ades 

hospitalares: Hospital de S. Marta, EPE (HSM), Hospital de D. Estefânia (HDE), 

Hospital de S. José (HSJ) e o Hospital de S. António dos Capuchos (HSAC) -os dois 

últimos integravam o Centro Hospita lar de Lisboa -Zona Central. 

Tendo como 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 sua área geográfica de cobertura insere-se no âmbito 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Este contexto, não 

invalida a garantia dos princípios da universalidade de cobertura do SNS E: da 

liberdade de escolha do cidadão nem impede a integração na rede de prestação de 

cuidados de saúde diferenciados e a sua plena articulação com a rede de prestação 

de cuidados de saúde primários e com os demais prestadores de saúde previistos 

nas redes de referenciação de cuidados, existentes ou a criar. 

O CHLC, EPE, é um hospital central, com ensino universitário e formação pós

graduada, com elevada diferenciação científica, técnica e tecnológica, sE:ndo 

reconhecido pela excelência clínica, eficácia e eficiência, assumindo-se como 

instituição de referência. 

As quatro unidades hospitalares que integram o CHLC, EPE, apresentam perfis de 

oferta assistencial distintos: 
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Unidade 
Hospitalar 

Hospital de 
São José 

Hospital de 
Santo 

António dos 
Capuchos 

Hospital de 
Santa Marta 

Hospital o. 
Estefânia 

CHLC, EPE 

Principais ~~ 
Descrição Especialidades/ ~ 

Referências 

Total 

O CHLC, EPE, assegura cuidados de saúde à população da sua área de influência 

em todas as especialidades médicas e cirúrgicas, que se distribuem por um pólo 

materno infantil (HDE), um pólo com vocação cardiovascular (HSM) e dois outros 

com vocação generalista para adultos (HSJ e HSAC). Assegura ainda, uma urgência 

polivalente de adultos, uma urgência pediátrica e uma urgência 

obstétrica/ginecológica. 
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Persistem no CHLC, EPE, alguns aspectos, quer de natureza física, quer de ordem 

estrutural e funcional, dificultando a sua modernização e contribuindo IPara 

condicionar a excelência da prestação como hospital central, posicionado no vértice 

superior da pirâmide da estrutura de prestação de cuidados de saúde diferenciados. 

Sublinhe-se ainda, que os quat ro hospitais que integram o CHLC, EPE, localizados 

em zonas históricas do centro de Lisboa de acesso rodoviário condicionado e em 

instalações de antigos conventos geram, pela sua antiguidade e traça 

arquitectónica, constrangimentos e dificuldades de organização e funcionam•ento 

obrigando, frequentemente, à realização de obras de adaptação e a IUma 

manutenção curativa permanente que se traduz em elevados custos adicionais de 

exploração corrente e perdas de eficiência interna. 

O grande volume da urgência, o número significativo de doentes com 

prolongamento de internamento por motivos meramente sociais, a escassez de 

instituições de retaguarda e a inadequada referenciação de doentes por partE~ de 

outros hospitais, têm provocando uma pressão sobre a estrutura assistencia I do 

CHLC, EPE, determinando a necessidade da sua reorganização. 

Neste contexto, a alteração do Estatuto Jurídico que ocorreu em 1 de Março de 

2007 para o modelo de Entidade Pública Empresarial (EPE), proporcionou a 

oportunidade de iniciar a modernização estrutural, organizativa e gestionária que se 

tornava imperiosa e que vem sendo desenvolvida de forma participada e 

sustentada. 

2.2. Enquadramento na Região e nas restantes Entidades de Saúde 

Actualmente, a área de influência directa do CHLC, EPE, é composta por 41 das 53 

freguesias do Concelho de Lisboa e por 10 das 18 freguesias do Concelho de 

Loures, variando segundo as especialidades e unidade hospitalar. 

Esta área é designada por Unidade de Saúde 8 da Sub-Região de Saúde de Lisbt:)a e 

corresponde no Concelho de Lisboa aos Centros de Saúde de: Alameda, Coração 

de Jesus, Graça, Lapa, Luz Soriano, Marvila, Olivais, S. João, S. Mamede, Santa 

Isabel, Sete Rios e Penha de França e, no Concelho de Loures, ao Centro de 

Saúde de Sacavém, conforme quadro apresentado em seguida. 
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Área de Influência 

- - - ---~ 

Concelho de Lisboa HSJ I HSM HDE 
HSAC -- - -

Centro de Saúde da Lapa SIM SIM SIM 
Freguesias 

Lapa SIM SIM SIM 
Prazeres SIM SIM SIM 
Santos o Velho SIM SIM SIM 

Centro de Saúde da Graça SIM SIM SIM 
Freguesias 

Graça SIM SIM SIM 
São Nicolau SIM SIM SIM 
Castelo SIM SIM SIM 
Madalena SIM SIM SIM 
Santiago SIM SIM SIM 
Santo Estevão SIM SIM SIM 
S Cristóvão S. Lourenço SIM SIM SIM 
São Miguel SIM SIM SIM 
São Paulo SIM SIM SIM 
São Vicente de Fora SIM SIM SIM 
Sé SIM SIM SIM 
Socorro SIM SIM SIM 

Centro de Saúde Luz Soriano SIM SIM SIM 
Freguesias 

Encarnação SIM SIM SIM 
Mártires SIM SIM SIM 
Mercês SIM SIM SIM 
Santa Catarina SIM SIM SIM 
Santa justa SIM SIM SIM 
Sacramento SIM SIM SIM 
Santo Contestável NÃO SIM SIM 

Centro de Saúde Coração de Jesus SIM SIM SIM 
Freguesias 

Coração de Jesus SIM SIM SIM 
São José SIM SIM SIM 
São Sebastião da Pedreira SIM SIM SIM 

Centro de Saúde Penha de França SIM SIM SIM 
Freguesias 

Penha de França SIM SIM SIM 
Anjos SIM SIM SIM 
Pena SIM SIM SIM 

Centro de Saúde Alameda SIM SIM SIM 
Freguesias 

Alto do Pina SIM SIM SIM 
São Jorge de Arroios SIM SIM SIM 
São João de Deus SIM SIM SIM 

Centro de Saúde de São João SIM SIM SIM 
Freguesias 

São João SIM SIM SIM 
Beato SIM SIM SIM 
Santa En rácia SIM SIM SIM 

Centro de Saúde S. Mamede;sa Isabel SIM SIM SIM 
Freguesias 

São Mamede SIM SIM SIM 
Santa Isabel SIM SIM SIM 

Centro de Saúde Marvila SIM SIM SIM 
Freguesias 

Marvlla SIM SIM SIM 
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SII\'l SIM Sff\'1 
SIM Slt•1 SII\1 
SIM SI!Vl SIM 

Slf\1 SU4 Slt•1 

SIH SifYl S!f'vl 
SIM Slt•l SI !Vi 
SIM SIM Sltv! 
SIM SHvJ SI!Vl 
SIM SH•l SI til 
SII\'1 NÃO SIM 
SIM SH-1 SH'l 
SIM SIÍ"l SH-1 
SIM SH•l SI1'1 
SIM SI!Vl SIM 
Slt-1 SIM SII111 
SIM SH-1 SHIJ 

SIM SH'l S!!"l 

SIM SIM SIM 
SI1'1 Slfvl SH>'l 
SIM SIM SiM 
SIM SIM SIM 
SIM SH-1 SII"l 
SIM Sifvl SH'1 
NÃO NÃO SIM 

SIM N.~o SIM 

SIM NÃO SIM 
SIM NÃO SIM 
SIM NÃO SI !Vi 

SH4 SIM SIM 

SH"l Sifvl SIM 
SIM SIM Slfvl 
SIM SIM SIJ'Vl 

SIM SIM SHvl 

SIM SIM SIM 
SIM Sifvl SIM 
SltiJ SI !Vi SIM 

Sifvl NAO SIM 

Sltil NÃO SH-1 
SIM NÃO SIIVI 
SIM NÃO SIM 

SIM SHIJ Sir-'i 

SIM SIM SIM 
Sil'i SIM SIM 

SIM NAO SIM 

SIM NÃO SI!vJ 
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SIM N SIM 

SirvJ 

Centro de SIM SIM SIM SIM SIM 
Freguesias 

NÃO São Domingos de Benfica SI M SIM SIM SIM SH•1 
Campal ide SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

M SIM SIM NÃO 

., 
...__ - - - - - - . - - - - -- - -- ---

~Concelho de Loures HSJ I HSM HDE 
.-. HSAC _ _ 
Centro de Saúde de Sacavém SIM SIM SIM SIJ'Vl NÃO SIM 

Freguesias 
Apelação SIM SIM SIM 
Bobadela SIM SIM SIM 

SIM NÃO SH-! 
SIM NÃO SHv! 

Camarate SIM SIM SIM SIM NÃO SII\1 
Mosca vide SIM SIM SIM SII'-1 NÃO SH"i 
Prior Velho SIM SIM SIM S!i"l NÃO sm 
Sacavém SIM SIM SIM SIM NÃO Slfv! 
Santa Iria de Azóia SIM SIM SIM SIM NÃO SH:J 
São João da talha NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 
Unhas SIM SIM SIM SHv1 NÃO SifYi 
Porte la NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 

Unidade de saúde O 
(inclui: Amadora, Venda Nova, NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SlJvj 
Brandoa, Mira, Venteira, Reboleira, 
Damaia Buraca e Alfraoide) 
Unidade de saúde E 
(inclui: Benavente, Arruda dos 
Vinhos, Azambuja, Alenquer, Vila NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIJ'Yl 
Franca de Xira, Alhandra e Póvoa 
de Santa Iria) 
Unidade de saúde F 
(inclui: Louri nhã, Cadaval, Torres 

NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM Vedras, Mafra e Sobral de Monte 
Aoraco) 
Sintra 
(inclui : Sintra, Rio de Mouro, 
Agualva-Cacém, Queluz, Belas, S. 
Martinho, S. Pedro, Perafim, S. 

NÃO NÃO SIM NÃO NÃO Sii'l Maria e São Miguel, Terrugem, S. 
João das Lampas, Colares, 
Algueirão-Mem Martins, Montelavar, 
Pera-Pinheiro Almargem do Bispo) 

Área de influência específica à Pedopsiquiatria do HDE 

A área de cobertura populacional de primeira linha corresponde a cerca de 508.750 

habitantes. No entanto, as suas características de hospital de destino para 

referenciação diferenciada, alargam o seu âmbito de influência para o nível regional 

e nacional podendo afirmar-se que a sua capacidade atractiva abrange cerca de 1,5 

milhões de habitantes. 
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No que respeita à área de influência1 cumpre ainda 1 sali,entar o seguinte: 

• A população do Concelho de Lisboa 1 no período dle 1991 a 2001, registou um 

acentuado decréscimo (15%) e uma acentuada tendência de agravamento 

do índice de envelhecimento; 

• Níveis distintos de concentração de recursos de saúde nos concelhos de 

Lisboa e de Loures, sobretudo ao nível de hospitais. Esta realidade deverá 

ser alterada a prazo com a construção e entrada em funcionamento dos 

futuros hospitais de Todos os Santos e de Loures. 

2.3. Missão 

O CHLC, EPE, 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 actividade do CHLC, EPE, assegura a cada 

doente cuidados que correspondam às suas necessidades, de acordo com as 

melhores práticas clínicas e numa lógica de governação clínica, promove uma 

eficiente utilização dos recursos disponíveis/ abrangendo, ainda, as áreas de 

investigação, ensino, prevenção e continuidade de cui•dadOS1 conforme o primado 

do doente. 

2.4. Valores e objectivos 

O CHLC1 EPE1 pauta a sua actividade pelos seguintes valores: 

a) Competência técnica; 

b) Ética profissional; 

c) Segurança e conforto para o doente; 

d) Responsabilidade e transparência; 

e) Cultura de serviço centrada no doente; 

f) Melhoria contínua da qualidade; 

g) Cultura de mérito, rigor e avaliação sistemática; 

h) Actividade orientada para resu ltados; 

i) Trabalho em equipa/multidisciplinar e multiprofissional; 

j) Boas condições de trabalho. 
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São objectivos do CH LC, EPE: 

a) Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tE:mpo 

adequado, com eficiência e em ambiente humanizado; 

b) Intervir na prevenção da doença; 

c) Optimizar a utilização dos recursos disponíveis; 

d) Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões piara a 

prestação de cuidados de saúde diferenciados; 

e) Promover o ensino, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de 

apoio clínico, como condição para uma prática de excelência; 

f) Prosseguir a melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de 

governação clínica; 

g) 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 política de 

formação contínua; 

h) Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional e da gestão 

clínica, tendentes a garantir o equilíbrio económico-financeiro. 
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3. Estrutura Organizacional 

3.1. Princípios Organizativos 

O funcionamento do CHLC, EPE, tem por objectivo a qualidade e eficiência na 

prestação dos cuidados de saúde e assenta na responsabilidade da gestão. 

O CHLC, EPE, adopta um modelo de gestão participada compreendendo os níveis de 

gestão estratégica, intermédia e operacional e assenta na contratualização interna 

de objectivos e meios. 

Ao Conselho de Administração (CA), ao nível estratégico, compete estabelecer os 

objectivos, definir as estratégias, consolidar os projectos, 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, 

objectivos e metas do CHLC, EPE, para planos de actividade 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 directa de cuidados, de acordo com objectivos e metas contratualizados 

pelo CApara a respectiva Área. 

O CHLC, EPE, organiza-se nas seguintes estruturas de actividade: 

a) Estrutura clínica; 

b) Estrutura de apoio clínico; 

c) Estrutura de ensino e de investigação; 

d) Estrutura de apoio e logística. 

A estrutura clínica assenta em processos de gestão por patologias/especialidades, 

agrupados em áreas com afinidade técnica e funcional, numa lógica potencialmente 

matricial. De forma a garantir uma melhoria continuada da qualidade, adoptou-se 

um modelo de governação clínica, envolvendo todos os profissionais, baseando-se 

num controlo rigoroso do exercício profissional, auto-regulado e de 

responsabilização pelas práticas, exigindo o empenho de todos num compromisso 
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de actualização permanente e de formação continuada. Assumindo-se que a 

qualidade dos actos clínicos é o principal factor crítico de sucesso de todo o 

processo assistencial, a estrutura clín ica deve adoptar métodos de trabalho 

baseados em boas práticas, com definição prévia de padrões aceitáveis e 

implementar um sistema integrado que garanta a qualidade dos mesmos, realçando 

e evidenciando o desempenho dos profissionais. 

A estrutura de apoio clínico assenta em processos técnicos de apoio à actividade 

clínica, numa lógica tendencialmente transversal. 

O ensino e a investigação, sem prejuízo da necessária articulação com a estrutura 

clínica, dispõem de uma estrutura e órgãos próprios, com actividade organizada em 

programas específicos. 

A estrutura de apoio e logística organiza-se verticalmtente adaptando, sempre que 

possível, formas em torno de processos de trabalho. 

3.2. Órgãos Sociais 

O CHLC, EPE, compreende os seguintes órgãos sociais: 

Conselho de Administração 

Presidente 

Vogais Executivos 

Fiscal Único 

Efectivo 

Dr.a Teresa Maria Silva Sustelo 

Dr.a Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 

Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro 

Dr.a Laura Maria Figueiredo de Sousa Dâmaso da Silveira 

Dr. Manuel Veloso Brito 

Dr. Eduardo José Gomes da Silva - Director Clínico 

Enf.a Ana Maria da Mota Soares - Enfermeira Directora 

Victor e Almeida e Associados - Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas 
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3.3 Organograma 
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4 . Actividade Global 

O presente Relatório e Contas respeita ao período compreendido entre 1 de Janeiro 

e 31 de Dezembro de 2008. 

Este período reflecte, em termos de actividade, a prossecução do processo de 

reestruturação desenvolvido com vista à plena integração dos quatro hospitais, 

bem como, a adaptação ao novo estatuto jurídico. Neste sentido, tem-se vindo a 

proceder à reorganização das estruturas clínicas e de apoio, numa perspectiva de 

integração, redução de custos e obtenção de sinergias, tendo como objectivo em 

2012, no novo Hospital de Todos os Santos, a organização das áreas conforme 

espelhado no organograma apresentado. 

Nesta fase de transição algumas das áreas previstas ainda não se encontram 

constituídas. 

4.1. Actividade Assistencial 

O CHLC, EPE, desenvolveu, ao longo de 2008, a sua actividade assistencial pelas 

quatro unidades hospitalares nele integradas que, de forma sintética, se apresenta 

no quadro seguinte. 
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2007 L\% L\% 
. (Jan-Dez) 2008 PD200S 2008/2007 2008/PD2008. : 

~ . ~ ~· · · ~·. 

Lotação 

Berçários 

Doentes Saídos 

Doentes Equivalentes (*) 

Dias Internamento Doentes Saídos 

Demora Média (sem Berçário) 

ICM (*) 

Actividáde Cirúrgica .. 
Cirurgia Programada Base 

Convenvional 

Ambulatória 

Cirurgia Programada Adicional 

Convenvional 

Ambulatória 

Cirurgia Urgente 

Cirurgia TOTAL 

Cir. Ambulat I Cir. Programada (%) 

. - ··· .. 
Total de Atendimentos 

Urgência Geral 

Urgência Pediátrica 

Urgência Ginecologia/Obstetrícia 

Ambulatório 
-~ 

Consulta Externa 

Primeiras 

Subsequentes 

Peso das Primeiras Consultas (%) 

N. 0 Sessões de Hospital de Dia 

GDH Cirúrgicos de Ambulatório 
. . .. 

GDH Med1cos de Ambulatono 

Se_rv~~C:.I?~"!icíli~o 
Total de Visitas 

Pa.rtos 

Partos 

Cesarianas 

Peso de Cesarianas (%) 

(*) Fonte: SONHO em 13 Março 2009. 

.I 1.258 

I 22 

I 42.034 

i 37.131 

369.730 

I 9,1 

I 1,4842 

(*) . 
I 
I 21.663 

I 14.381 

I 7.282 

I 963 

I 485 

I 478 

I 5.323 

I 27.949 

I 34,30% 

. - ·-- - . . . 
255.935 

154.997 

89.886 

11.052 

r 555.555 1 

I 138.161 

417.394 

24,87% 

43.668 

I 7.339 

15.039 ! 

(*) --
1.175 

22 

41.124 

36.729 

358.792 

9,0 

1 ,4914 

(*) 

22.200 r 
13.522 

8.678 1 

1.614 

290 

1.324 

5.485 

29.299 

42,00% 

.. 
259.243 

155.327 

92.245 

11.671 

(*) -
568.514 

141.007 

427.507 

24,80% 

43.047 

9.372 

11.954 1 

(*) 

2.787 1 

(*). -~"' • 
~ 

2.165 

638 

29,47% 

O< 

1.216 

22 

41.899 

n.d. 

362.907 

8,9 

n.d. 

22.694 

14.905 

7.789 

1.810 

663 

1.147 

5.165 

29.669 

36,47% 

.. 
258.973 

157.690 

90.938 

10.345 

- -556.934 

140.261 

416.673 

25,18% 

34.978 

8.936 

11.969 

672 

.. 
"' 

1.901 

570 

29,98% 

-6,6 -3,4 

0,0 0,0 

-2,2 -1 ,8 

-1 '1 

-3,0 -1 '1 

-0,1 0,1 

0,0072 

2,5 -2,2 

-6,0 -9,3 

19,2 11 ,4 

67,6 -10,8 

-40,2 -56,3 

177,0 15,4 

3,0 6,2 

4,8 -1,2 

7,7 5,5 

... ~.~- .... -
""'""' 1,3 

0,2 I -1,5 

2,6 I 1,4 

5,6 ! 12,8 

2,3 2,1 

2,1 0,5 

2,4 2,6 

-0,1 -0,4 

-1 ,4 23,1 

27,7 4,9 

-20,5 -0,1 

199,0 314,7 

-~-

7,7 13,9 

5,6 11,9 

-0,6 -0,5 

Os doentes cuja entidade financeira responsável pela cobertura da prestação de 

cuidados de saúde é o SNS, ainda que com variações por linha de actividade, 

representam pelo menos 84% do total de doentes assistidos. 
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Numa apreciação global e evolutiva da actividade apre!sentam-se os resultados das 

grandes áreas funcionais que caracterizam a produção assistencial: o 

Internamento, a Consulta Externa, a Urgência, a Actividade Cirúrgica, o Hospital de 

Dia, a Transplantação e Colheita de Órgãos e os. Cuidados Continuados. A 

comparação entre os anos 2007 e 2008 na produção de Consulta Externa, 

Internamento e Bloco por especialidade poderá ser consultada no Anexo 2. 

4.1.1. Internamento 

O CHLC, EPE, em 31 de Dezembro de 2008 registava uma lotação média de 1.175 

camas e em idêntico período de 2007 esse valor era de 1.258. Ao longo de 2008 

encetou-se um processo de reafectação de camas pelas diferentes especialidades, 

que se traduziu na redução de 83 camas na lotação média. Esta redução de camas 

incidiu essencialmente nas especialidades de Oftalmologia, Neurocirurgia, Cirurgia 

Plástica e Reconstrutiva, Ortopedia e Ginecologia. No entanto, deve assinalar-se o 

crescimento em cerca de 3 pontos percentuais da taxa de ocupação que indicia 

uma melhor utilização da capacidade instalada. 

85,00% 
1258 

1250 
82,50% 

/81,92% 
1225 

80,00% - / -- · 1200 

78,70% 
77,50% 

1175 1175 

-TX. Ocupação Lotação Média 

75,00% . -~-·- ·---~ .. 1150 
2006 2007 2008 2009 

O CHLC, EPE, registou 41.124 doentes saídos em 200B, ou seja, cerca de 112 por 

dia. Constata-se que, face a 2007, houve um decréscimo do número de doentes 

saídos de 2,2% a par de uma diminuição de 3% nos dias de internamento, devido, 

sobretudo, à transferência do tratamento de algumas patologias para o ambulatório 

(hospital de dia - cateterismos de diagnóstico e polissonografia do sono; cirurgia de 

ambulatório - cataratas, varizes e pacemakers, por exemplo). Apesar da evolução 

verificada nestes indicadores, a persistirem casos sodais em número elevado e a 

dificuldade de resposta da RNCC, impedindo a diminuição do período de 

internamento clínico adequado e a maior eficiência da actividade do internamento. 

A realização de obras, reestruturação da actividade e integração de serviços em 

áreas funcionais têm, também, contribuído para a redução da capacidade instalada 

e consequente diminuição da actividade do internamento. 
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A demora média sofreu uma ligeira diminuição de 0,1 dias situando-se em 9 dia1s. 

9,2---------------------,41.000 

~u 1 
9,1 -'-' _____ ....._:.:9•.;_1 ----------'"""""-::::-----------l1 40.000 

i ~ 39.074 t! 39.000 

i u 
9,0 .~,..._.__ ____ ·--------------·, 

I T 38.ooo 
I 

Derrora Media -Doentes Saídos I 

8,9 +-. - - - -----:----- ---,..-------437.000 
2006 2007 2008 2009 

Em 2008 foram codificados 39 .513 episódios de internamento, que correspondE!m a 

99,4% dos doentes saídos (39 .773) agrupáveis em Grupos de Diagnóslticos 

Homogéneos (GDH) no CHLC, EPE,. 

O Índice de Case-Mix (ICM) global (1,487) apresenta uma ligeira melhoria faoe ao 

ano anterior (1,484) . O ICM dos GDH Médicos (0,960) e dos GDH Cirúr~)icos 

(2,1098) comparado com o da produção contratada (0,9305 e 1,8030), registou 

igualmente melhorias que importa sublinhar. De salientar que a maior difemnça 

entre o ICM realizado e o ICM previsto no Contrato Programa é nos GDH cirúrÇJicos 

urgentes: 2,527 versus 1,803. Por outro lado, o ICM do internamento (1,487) foi, 

em 2008, consideravelmente mais elevado do que o ICM médio previsto no 

Contrato Programa de 2008 (1,363). Esta diferença de 0,124 corresponde, em 

termos reais, a um sub-financiamento de cada doente equivalente do SNS de 

297,14€. 

tcMGDHcirUrgkourg.ent• ·Contr, Prog,r. 2008 

ICMGOHmfdic:o·CoNr Ptogr. 2008 

0,5 1,5 2,5 

O quadro seguinte apresenta os 20 GDH mais frequentes no ano de 2008, que 

correspondem a 72,9% dos episódios codificados. 
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6291 
Recém:nascldo, peso ~o nascer > 2499g, sem procedimento significativo em bloco 1.713 4.200 2,45 1.855 4.513 1 2,43 29 n.d. 3,20 operatono, com diagnostico de recém-nascido normal 

373 Parto vaginal, sem diagnósticos de complicação 873 2.416 2,77 1.141 3.179 o 2,79 16 3,11 2,60 

125 
Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com cateterismo 

839 2.135 2,54 817 2.075 o 2,54 90 3,73 2,80 cardíaco, sem diagnóstico complexo 

14 Acidente vascular cerebral com enfarte 573 7.354 12,83 706 9.108 o 12,90 164 11,99 8,30 

119 Laqueação venosa e flebo-extracção 740 1.536 2,08 638 1.166 o 1,83 31 3,98 1,30 

127 In suficiência cardíaca e choque 559 5.775 10,33 590 5.798 1 9,83 63 9,46 6,60 

371 Cesariana, sem CC 509 2.047 4,02 574 2.261 2 3,94 29 5,39 4,60 

541 Perturbações respiratórios, excepto Infecções, bronquite ou asma, com CC major 546 7.963 14,58 528 7.104 o 13,45 165 n.d. 10,30 

359 
Procedimentos no útero e seus anexos, por carcinoma In sltu e doença não maligna, 

562 2.130 3,79 471 1.714 1 3,64 14 6,57 3,80 sem CC 

372 Parto vaginal, com diagnósticos de compllcaç:!o 545 1.540 2,83 383 1.292 1 3,37 46 4,70 3,20 

131 Perturbações vasculares periféricas, sem CC 334 1.375 4,12 342 1.545 o 4,52 58 9,40 4,90 

758 Procedimentos no dorso e pescoço, excepto artrodese vertebral sem CC 444 2.638 5,94 340 2.167 2 6,37 45 n.d. 5,40 

494 Colecistectomla laparoscóplca, sem exploração do colédoco, sem CC 369 1.285 3,48 323 1.058 1 3,28 13 4,64 3,50 

2 Cranlotomia, Idade >17 anos, sem CC 298 3.842 12,89 306 4.141 1 13,53 61 13,39 10,00 

42 Procedimentos lntra-oculares, excepto na retina, íris e cristalino 227 1.187 5,23 297 1.633 o 5,50 34 6,74 4,10 

167 Apendlcectomla sem diagnóstico principal complicado, sem CC 349 1.318 3,78 296 1.159 1 3,92 15 3,83 3,20 

89 Pneumonia e pleurisia simples, Idade> 17 anos, com CC 282 3.451 12,24 290 3.319 1 11,44 85 11,51 8,20 

162 Procedimentos para hérnia lngulnal e femoral, Idade >17 anos, sem CC 373 1.032 2,77 283 786 o 2,78 19 4,33 1,97 

533 Outros transtornos do sistema nervoso, excepto acidente lsquémlco transitório, 257 6.035 23,48 282 6.970 1 24,72 502 n.d. 16,10 convulsões e cefalelas, com CC major 

105 
I Procedimentos nas válvulas ~ardíacas e outros procedimentos cardlotoráclcos 

major, sem cateterlsmo card1aco I 236 I 2.560 I 10,85 • 255 I 2.723 I 3 110,681 38 I 13,62 I 11,80 

I J demora média pior que benchmarking IASIST 1 demora média melhor que benchmarl<i ng IASIST 
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O gráfico seguinte representa a distribuição dos episódios de internamento 

codificados por tipo de GDH. 

GDH cirúrgico 
urgente 

17% 

GDH cirúrgico 
programado 

29% 

ano 2008 ·Tipo de GDH (%) 

GDHmédico 
54% 

À semelhança do ano anterior, os GDH mais frequentes registaram-se nas áreas 

seguintes: 

Obstetrícia 

• Recém-nascido normal (GDH 629); 

• Parto vaginal sem complicações (GDH 373). 

Cardiovascular 

• Perturbações circulatórias com cateterismo cardíaco (GDH 125); 

• Acidentes vasculares cerebrais (GDH 14); 

• Laqueação venosa (GDH 119 - varizes); 

• Insuficiência cardíaca (GDH 127). 

Os GDH cirúrgicos mais frequentes em internamento (excepto os das áreas da 

ginecolog ia/obstetrícia e cardiovascular) são os seguintes: 

• Reparação de hérnias discais (GDH 758); 

• Colecistectomia por via laparoscópica (GDH 494). 

Nos 20 GDH mais frequentes, comparativamente com os de 2007, houve 

pontualmente melhorias nas demoras médias e, na generalidade, melhorias face à 

demora média nacional. Contudo, ainda não suficientes em alguns GDH, quando 

comparadas com o padrão de benchmarking da IASIST (dados do 1.0 semestre 

2008) . Veja-se o exemplo dos GDH 14 (AVC) 1 GDH 127 (i nsuficiência Cardíaca) , 
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GDH 541 (Perturbações respiratórias), GDH 2 (Craniotomia), GDH 89 (Pneumonia) 

e GDH 533 (outros transtornos do sistema nervoso), com demoras médias 

superiores à demora média do padrão IASIST. Nestes GDH foram já iniciadas 

auditorias visando a correcção destes desvios. 

O IASIST é um instrumento de benchmarking que trata informação obtida através 

das bases de dados dos GDH de um conjunto alargado de hospitais espanhóis e 

portugueses, estabelecendo-se a comparação no caso do CHLC, EPE, com os seis 

melhores resultados em cada indicador. 

4.1.2. Consulta Externa 

O CHLC, EPE, efectuou 568.514 consultas externas em 2008, ou seja, cerca de 

2.274 por dia útil. Registou, face a 2007, um crescimento da actividade global de 

consulta externa de 2,3% (cerca de mais 13 mil consultas por ano ou 52 por dia 

útil) sendo, esse crescimento de 2,1% nas primeiras consultas e de 2,4% nas 

consultas subsequentes. Também, a nível do Plano de Desempenho, se verificou 

um crescimento de 2,1% da actividade global. 

600.000 I 
., ,.. Subsequentes 
417.394 . 500.000 

• Primeiras 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

o 
2007 2008 

O aumento da procura, a resolução das listas de espera e ganhos de produtividade 

em algumas especialidades explica em parte estes resultados (Cirurgia 

Cardiotorácica, Medicina Interna, Oftalmologia, Oncologia Médica e Anestesiolog1ia). 

4.1.3. Hospital de Dia 

O CHLC, EPE, efectuou 43.047 sessões em 2008, ou seja, cerca de 172 por dia úti l. 

Em hospital de dia registou -se um forte crescimento (23,1%) da actividade 
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(número de sessões), face ao inscrito no Plano de Desempenho, embora em 

comparação com o ano anterior, se tenha verificado uma ligeira redução de 1,4%. 

50.000 -:------------------------------------

I 
40.000 ....----

30.000 ~----

20.000 .,----

10.000 .,._ __ _ 

2007 2008 

• N.0 Sessões de Hospital de Dia _ Ga-1 Médicos de Ambulatório 

No quadro seguinte, resume-se a actividade de ambulatório médico, medida em 

GDH, no ano 2008 . 

' .. - -. ' ~ ,...., -·~;;, 

n. o sessões: 
- ..... ,_' ~~- .... :L'Ct "i 

410 Quimioterapia 9.930 

125 Perturbações circulatórias excepto enfarte agudo do miocárdio, com 730 cateterismo cardíaco, sem diagnóstico complexo 

35 Outras perturbações do sistema nervoso, sem cc 565 

876 Quimioterapia com leucemia aguda como diagnóstico adicional ou com uso 484 de alta dose de agente quimioterápico 

466 Continuação de cuidados, sem história de doença maligna como diagnóstico 167 adicional 

350 Inflamações do aparelho reprodutor masculino 34 
467 Outros factores com influência no estado de saúde 29 

465 Continuação de cuidados, com história de doença maligna como diagnóstico 6 adicional 

173 Doença digestiva maligna, sem CC 2 
324 Cálculos urinários, sem CC 2 

777 Esofagite, gastrenterite e perturbações digestivas diversas, idade < 18 anos, 2 sem CC 

183 Esofagite, gastrenterite e perturbações digestivas diversas, idade > 17 anos, 
1 sem CC 

208 Perturbações das vias biliares, sem CC 1 

323 Cálculos urinários, com CC e/ou litotrícia extracorporal por ondas de choque 1 

O GDH mais frequente é a Quimioterapia (GDH 410), que é realizada no âmbito dos 

Hospitais de Dia de Oncologia/Hematologia (HSAC), Oncologia/Quimioterapia 

(HSAC), Oncologia (HSJ), Oncologia/Urologia (HSJ), e nesidualmente no Hospital de 

Dia de Pneumologia Oncológica (HSM). Também o GDH 876 - quimioterapia com 

leucemia aguda está entre os mais frequentes do CHLC. 

23 de 71 



Re latório e Contas 2008 CHLC, EPE 

Relevantes, mas sem o peso dos GDH da área oncológica, estão o GDH 125 

(cateterismo de diagnóstico) realizado na Hemodinâmica do HSM e o GDH 35 

(pol issonografia do sono) realizado na Pneumologia no HSM e na Neurofisiologia no 

HSJ . 

A distribuição das sessões de HDI com GDH Médico de ambulatório, por 

especialidade foi a que consta do seguinte gráfico: 

4.1.4. Urgência 

HSM ·>fll PNEUMOLOGIA 
ONCOLOGICA 

HSM -HJI PNEUMOI...OG1A 0;'8% 

HSJ.H:>IA tEMOTERAPIA 
0,03'10 

2 .13'10 

HSAC-H>IA 
ONC.2/QUIIAIOTEAAI'IA 

.7.78% 

O CHCL, EPE, efectuou 259.243 atendimentos em urgência em 2008, ou seja, cerca 

de 710 por dia . O número total de atendimentos em Urgência aumentou, face ao 

ano anterior em 1,3% (cerca de mais 19 mil, ou seja, mais de 50 atendimentos por 

dia). O encerramento e a limitação de horários dos Serviços de Atendimento 

Permanente (SAP) poderão ter contribuído para este acréscimo de procura que na 

Urgência Pediátrica foi de 2,6% e na Urgência de Ginecologia/Obstetrícia foi de 

5,6%. 

Urgência Ginecologia e 
Obstetrícia 

Urgência Fediátrica 

Urgência Geral 

, 
t 2007 • 2008 

o 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 
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4.1.5. Actividade cirúrgica 

O CHLC, EPE, realizou 29.299 cirurgias em 2008, ou seja, cerca de 80 por dia. O 

aumento de 4,8%, face ao ano anterior, na utilização dos blocos cirúrgicos deveu

se, em parte, à adopção de melhores práticas e ao alargamento dos horário~; de 

funcionamento dos mesmos. 

De salientar que ao longo do ano 2008 o Bloco Operatório Central do HSJ se 

encontrou encerrado para obras de manutenção inadiáveis, tendo a activiclade 

cirúrgica sido desenvolvida nos blocos periféricos, o que condicionou o cumprimtento 

das metas previstas no Plano de Desempenho. 

O comportamento da actividade cirúrgica em 2007 e 2008 é ilustrado na fil~ura 

seguinte, observando-se um crescimento (28,9%) da actividade da cirurgiêt do 

ambulatório. 

19% 

Convencional 

No quadro seguinte, apresentam-se os 10 GDH cirúrgicos de ambulatório rnais 

frequentes em 2008, que correspondem a 77,8% do total de GDH cirúrgicos mm 

preço de ambulatório. 

GDH Descrição d n.ot a 
oen es 

39 Procedimentos no cristalino, com ou sem vltrectomla 

270 Outras intervenções na pele, no tecido subcutâneo e na mama, sem CC 

119 Laqueação venosa e flebo-extracção 

3.361 

1.102 

822 

. . -
r - -. 
9.5,05% 

89,96% 

56,30% 
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42 

40 

359 

6 

62 

60 

41 

Procedimentos intra-oculares, excepto na retina, íris e cristalino 

Procedimentos extra-oculares, excepto na órbita, idade > 17 anos 

Procedimentos no útero e seus anexos, por carcinoma In situ e doença não maligna, sem 
CC 
Descompressão do túnel cárplco 

Miringotomla com colocação de tubo, idade < 18 anos 

Amigdalectomia e/ou adenoidectomia, idade < 18 anos 

CHLC, EPE 

425 58,86% 

399 79,01% 

333 41,42% 

333 97,65% 

204 76,40% 

195 73,03% 

186 82,67% 

O GDH 39 - procedimentos no cristalino (cataratas) agrupou 35,5% dos doentes 

operados em regime de ambulatório. Na verdade, os GDH cirúrgicos de ambulatório 

da Grande Categoria Diagnóstica 2 (Doenças e Perturbações do Olho) representam 

46.6% dos doentes intervencionados neste regime. Também relevantes são o GDH 

270 - Intervenções na pele, tecido subcutâneo e mama, o GDH 119 - laqueação 

venosa, o GDH 359 - procedimentos no útero e anexos, o GDH 6 - descompressão 

do túnel cárpico e os GDH 62 e 60 - miringotomia e amigdalectomia e/ou 

adenoidectomia. 

Os GDH com maior taxa de ambulatorização são o GDH 6 (túnel cárpico), o GDH 39 

(cataratas) e o GDH 270 (pele, tecido subcutâneo e mama). Neste grupo de 10 

GDH, o GDH com maior percentagem de ambulatorização é o GDH 119 (varizes). A 

percentagem de ambulatorização do CHLC, EPE, para todos os GDH cirúrgicos com 

preço de ambulatório é de 57,7%. 

4.1.6. Actividade de Transplantação e Colheita de Órgãos 

Através do Gabinete de Colheita de Órgãos e Transplantação sediado no CHLC 

continuámos a responsabilizarmo-nos pelas colheitas de órgãos do sul do País 

(ARSLVT, ARS A!entejo, ARS Algarve e R.A. Madeira). 

O total de órgãos colhidos foi de 160 tendo a colheita de tecidos totalizado 268, 

com especial destaque para a córnea (191). 

No CHLC contabilizaram-se 44 dadores de órgãos num total de 60 dadores 

contabilizados pelo Gabinete. 

Em relação à actividade de transplantação, realizaram-se no CHLC, 136 

transplantes de córnea, 60 de medula (transplantes heterólogos), 7 de pulmão e 5 

de coração. 
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Esta importante actividade, quer a nível de colheita, quer a nível de transplante 

exige um esforço económico e de recursos acrescidos que transcende em muito o 

objectivo restrito do CHLC. De facto, o CHLC nesta matéria assume-se como 

referência para a zona Sul do País e, no caso do pulmão para a sua totalidade. 

Nesta última área, o objectivo de incrementar a capacidade de resposta obriga a 

um esforço económico significativo, que se traduz na necessidade de contratação 

de pessoal médico diferenciado e no investimento em formação de profissionais. 

Este compromisso exige a compreensão não apenas da Tutela mas também de 

outras Instituições afins, quer na referenciação de doentes, quer na mobilidade de 

profissionais. 

4.1.7. Cuidados Continuados 

O CHLC, EPE, dedica, também, uma especial atenção à continuidade de cuidados 

para a qual dispõe de estruturas próprias nas seguintes vertentes de intervenção: 

- Gestão de Altas; 

- Cuidados Domiciliários; 

- Cuidados Paliativos. 

Em 2008, as Equipas de Gestão de Altas registaram um total de 340 doentes 

referenciados à Rede Nacional de Cuidados Integrados, dos quais 56,5% relativos a 

doentes internados no HSJ, 31,2% no HSAC e 12,4% no HSM. 

A distribuição das referências por tipologia de cuidados, no mesmo período, foi de 

respectivamente 27,4% para unidades de convalescença, 23,2% para unidades de 

longa duração e manutenção e 18,5% para unidades de cuidados paliativos. 

A nível da assistência domiciliária, foram seguidos pela Equipa do CHLC, EPE, 211 

doentes, tendo-se efectuado um total de 2. 787 visitas das equipas constituídas por 

médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. 

No que se reporta à Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, 

cuja actividade teve início em Maio de 2008, foi dado apoio a doentes internados 

num total de 168 consultas médicas, 387 de enfermagem, 56 de técnicos de 

Serviço Social e 117 de Psicologia. 

Pela mesma Equipa foram, também, realizadas 226 consultas a familiares (das 

quais 24 médicas, 87 de enfermagem, 59 de serviço social e 56 de psicologia), 38 

conferências familiares e 164 consultas telefónicas. 
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4.2. Recursos Humanos 

O CHLC, EPE, em 31 de Dezembro de 2008 integrava, 6.140 profissionais e em 

idêntico período de 2007, 6.331 profissionais, que corresponde a uma diminuição 

de 191 efectivos ou seja de 3% . 

4.2.1. Distribuição de Efectivos por Grupo Profissional 

Verificou-se, em 2008, em quase todos os grupos profissionais, reduções 

consideráveis no número de efectivos, em consonância com a estratégia de 

contenção e racionalização de efectivos, obtenção de ganhos de produtividade e 

eficiência global e melhoria da sustentabilidade do CHLC, EPE. 

O ajustamento progressivo da estrutura assistencial e a integração de serviços de 

apoio têm vindo a contribuir, em grande medida, para a concretização desta 

estratégia. 

Nos grupos profissionais com maior número de efectivos, (enfermeiros e 

auxiliares), a taxa de redução foi de cerca de 4%. O pessoal administrativo registou 

uma diminuição de 4,4%. A seguinte figura ilustra a variação entre 2007 e 2008 do 

número de efectivos por grupo profissional. 

Outros 

Operário 

Auxiliares 

Administrativos 

Téc. Superiores Saúde/ RG 

Téc. Diag. Terapêutica 

Médicos Internos 

Médicos 

Dirigentes 

o 

I 
~167 
-cJ 162 I ~ 

300 600 900 1.200 

N.' de Profissionais 

1.500 1.800 

8 2007 

2008 

2.100 

A redução do número de efectivos é ligeiramente menor se a análise incidir sobre o 

número de colaboradores equiva lentes a tempo completo. Em ETC a redução foi de 

2,8% de acordo com o quadro seguinte. A razão prende-se essencialmente com a 

reconfiguração progressiva do sistema de vínculos (de direito público para direito 

privado) e horários (de 35h para 40h) . 
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Grupo Profissional ETC 
31/12/2007 

ETC 
31/12/2008 .. ~< 

Dirigentes 37,71 

Médicos 933,11 

Médicos Internos 368,49 

Enfermeiros 2,162,66 

Téc. Diag. Terapêutica 525,09 

Téc Superiores Saúde/ RG 174,00 

Administrativos 701,03 

Auxiliares 1.663,43 

Operário 79,71 

Outros 43,14 

To~ár G~rai~-
. 

6.688,37 . 

39,86 

921,67 

375,89 

2.081,00 

524,17 

170,29 

673,57 

1.601,86 

73,57 

40,83 
•r. .... •t ...... ..,..._ 

6~502,70 
.... t 

5,7 

-1,2 

2,0 

-3,8 

-0,2 

-2,1 

-3,9 

-3,7 

-7,7 

-5,4 
' 

-2,8 

Com excepção do pessoal dirigente, cujo aumento se deveu, pontualmente, à nova 

estrutura do CHLC, EPE, a maior redução percentual verificou-se no pessoal 

operário, administrativo, de enfermagem e auxiliar. A política geral de continuidade 

após formação foi agora substituída por uma política de diferenciação técnica e 

mais-valia funcional, em função das necessidades e estratégia a médio prazo em 

cada área. 

4.2.2. Distribuição de Efectivos por Tipo de Vinculo 

No que se refere à distribuição de efectivos por tipo de vínculo, manteve-se a 

predominância do pessoal com vínculo de direito público (cerca de 64% do total de 

efectivos), enquanto que o pessoal com contrato individual de trabalho (quer a 

termo quer por tempo indeterminado) representava 29,8%. 

O número de profissionais em regime de contrato individual de trabalho aumentou 

2,3% comparativamente a 2007, sendo que o número de funcionários públicos 

diminuiu em cerca de 6,2%. Ao longo do ano de 2008 desvincularam-se 254 

funcionários públicos dos quais 114 por aposentação. 

A reestruturação ao nível dos recursos humanos reflectiu-se não só na redução do 

total de efectivos, como no reforço e estabilização dos efectivos permanentes, cuja 

percentagem face ao total de colaboradores do CHLC, EPE, se mantêm níveis 

elevados (87%). Em 2006 esta percentagem rondava os 68%. 

A concretização desta estratégia foi possível graças à criação do CHLC, EPE, cujo 

estatuto jurídico veio permitir a celebração de contratos individuais de trabalho (até 

então só o Hospital de Santa Marta os podia fazer) , adaptando-se como critérios 
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para a celebração da modalidade de tempo indeterminado, o carácter permanente ~ 
da necessidade e a qualidade do desempenho. Esta nova modalidade contratual 

permitiu, ainda, alcançar outros objectivos importantes, como seja, o 

rejuvenescimento das várias estruturas de recursos humanos aproveitando, sempre 

que possível, os benefícios contributivos associados à idade e tipo de contrato. 

4.2.3. Rotatividade 

No decurso de 2008 cessaram funções cerca de 516 profissionais, dos quais, 234 

na sequência da cessação dos respectivos contratos. Do total das saídas referidas, 

é de salientar que 126 ocorreram no grupo de pessoal médico, 162 no pessoal de 

enfermagem e 121 no grupo de pessoal auxiliar e de serviços gerais. 

Foram admitidos 305 colaboradores, sendo que o maior número de admissões se 

verificou nos grupos de pessoal médico (106, dos quais 92 internos), de 

enfermagem (69) e auxiliar/serviços gerais (78). 

A taxa de rotatividade global foi de 6J%. Em 2007 tinha sido de 16,9%. A razão 

deveu-se à política de recrutamento e contratação adoptada, contribuindo 

decisivamente para a estabilização da estrutura de recursos humanos do CHLC, 

EPE. Este indicador, em termos absolutos e relativos é considerado excelente. 

4.2.4. Habilitações Literárias 

Em 2008, mais de 41A% do total de efectivos detinha o grau académico de 

licenciatura. Todavia, também 33,6% de profissionais têm habilitações inferiores ao 

12.0 ano. 

Neste âmbito, considerando que um número significativo de colaboradores não 

possuí o 9.o ou o 12.0 ano de escolaridade, o CHLC, EPE, em parceria com o IEFP, 

mantém em desenvolvimento um projecto de reconhecimento, validação e 

certificação de competências (RVCC) integrado na iniciativa "novas oportunidades -

aprender compensa", procurando, deste modo, também colaborar na qualificação 

académica destes profissionais. 
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Evolução das Habilitações Literárias no CHLC, EPE, 

2007 2008 
2.750 

2.600 

2 .250 

2.000 

t 750 

t.500 

1.250 

1.000 85_1 8 10 

6 11 606 570 
~-t"..,. - 5~8 

• 07 393 "
33 

401 
~~ . 

750. 

500 

250 24 2~ 
< ~ 

5 • 10 13 29 30 

U 0 AIIO 10 ' .1.110 ··•·· ••Ano 

4.2.5. Encargos com Pessoal 

A despesa com pessoal aumentou 0,5% comparativamente com o ano de 2007. Na 

rubrica de ordenados e salários a despesa foi inferior i3 verificada no ano anterior 

devido à forte política de contenção e racionalização de <efectivos como foi referido. 

· Encargos com Pessoal - Evolu 

Rubricas 2007 

Remunerações Órgãos Direcção 

Ordenados e salários 

Horas Extraordinárias 

Prevenções 

Noites e Suplementos 

Outras Remunerações adicionais 

Subsídios de Férias e Natal 

Pensões 

Encargos sobre remunerações 

Outros custos com pessoal 

TOTAL 

577.589,76 € 

102.952.276,42 € 
. . .. . . ~ .. 

17.324.110,72 € 

2.431.140,28 € 

9. 756.021,66 € 

7.516.221,71 € 

18.560.401,79 € 

9.588.776,71 € 

20.786.678,55 € 

2.164.826,40 € 

- -:--;-- 191.658.tÍ44,0ll € ' 

ão .. 
·.a . 

2008 08Í07 
· 0/o · 

543.481,59 € -5,91 

102.702.371,14 € 
····- -. 

17.328.510,52 € 

2.688.067,15 € 

9.339.294,09 € 

9.482.107,45 € 

18.097.918,95 € 

10.211.432,10 € 

20.647.310,70 € 

1.603.998,46 € 

19_2.64~.492,15 € 

-0,24 

0,03 

10,57 

-4,27 

26,16 

-2,49 

6,49 

-0,67 

-25,91 

0,51 

No que respeita à despesa com trabalho extraordinário, apenas há a registar a 

estabilização da despesa com horas extraordinárias e o aumento da despesa com a 

prevenção, em resultado da criação de uma escala d1e Neurocirurgia de apoio à 

Urgência Pediátrica. 
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As maiores variações da despesa registaram-se na rubrica de Outras Remunerações ~ 
Adicionais, devido ao aumento de remunerações com programas especiais (SIGIC, 

PACO e Colheitas e Transplantes) e de comparticipações sociais. A diminuição de 

Outros Custos com Pessoal deveu-se sobretudo a uma melhor classificação das 

despesas. 

Há ainda a registar o aumento da despesa com Pensões, encargo estranho à missão 

do CHLC, EPE, e ainda sem solução legislativa adequada no sentido da 

transferência desta responsabilidade para a Caixa Geral de Aposentações, pedido 

que irá de novo ser apresentado às entidades competentes. No momento presente 

a responsabilidade dos hospitais EPE, por este encargo, colide em absoluto com o 

respectivo estatuto, chamando-se à atenção para o peso que o mesmo assume na 

estrutura actual da despesa com pessoal. 

No que se refere à comparação com a despesa orçamentada, como se pode 

verificar no quadro seguinte, a despesa executada foi inferior em 2,35%, ou seja, 

foi inferior em 4.632.909€ devido, essencialmente, como foi referido, à redução da 

estrutura de efectivos. 

' -- .... 
Encargos com Pessoal . : 

- 11' --·. 
Rubricas 2008 PD2008 08/PD< 

> . OfG - :"'..;; 

Remunerações Órgãos Direcção .. .. ~· . ~ . . ..... . 

Ordenados e salários 

Horas Extraordinárias 

Prevenções 
-· -·- - ·-

Noites e Suplementos 

Outras Remunerações adicionais 
. ... ·-·. . 

Subsídios de Férias e Natal 

Pensões 

Encargos sobre remunerações 

Outros custos com pessoal 

TOTAL ·· 

543.481,59 € 580.000,00 € -6,30 
--- --~--··-·--- -·-----·-- ·- ---. ·-··-----·- ··-. 

102.702.371,14 € 105.610.322,24 € -2,75 

17.328.510,52 € 16.856.360,20 € 2,80 

2.688.067,15 € 2.491.918,80 € 7,87 

9.339.294,09 € 

9.482.107,45 € 

18.097.918,95 € 

10.211.432,10 € 

20.647.310,70 € 

10.009.678,60 € -6,70 

7.861.870AO € 20,61 

19.042.972,50 € -4,96 

10.212.047,00 € -0,01 

22.241.746,00 € -7,17 

1.603.998,46 € 2.370.485,36 € -32,33 
~- -.1". - .. - .. ..,. .. 

·192.644.492,15 c __ ---~~7-~77.~01~10 c --·-:-2,3~-

Se considerarmos que a despesa com pessoal no conjunto dos hospitais 

actualmente integrados no CHLC, EPE, era em 2006 de 199.718.070€, facilmente 

se imagina o esforço de contenção e redução verificado desde então. 
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O esforço de racionalização previsto no que respe:ita à despesa com horas 

extraordinárias e prevenção não foi alcançado, dado o atraso no arranque da 

equ ipa fixa, a que não será alheia a falta de regulamentação do regime 

remuneratório específico, nem a falta de aprovação da proposta apresentada ao 

Ministério da Saúde pelo CHLC, EPE, pese embora a demonstração da maior 

eficiência deste sistema em relação ao sistema convencional. 

· Despesas com Trabalho Extraordinário 

Grupo Profissional 2007 

Médico 

Enfermagem 

Operário e Auxiliar 

Administrativo 

Técnico MCDT 

16.050.824,52 € 

482.974,61 € 

384.085,64 € 

154.750,16 € 

79.008,85 € 

- Evolução -. 

2008 I! 081°? . 
(~/o) ,.,,_,_] 

15.833.577,97 € -1,4 

477.253,78 € -1,2 
.. 

418.246,51 € 8,9 

131.245,15 € -15,2 

139.141,63 € 76,0 -- . - ·- - - •• -- --· 4 • ------- ··-- . - -
Outro Pessoal 
TÔTAL : -
~ G 1<o.; :.,, 

172.466,94 € 

... 17.324.110,72 c 
- ·--~ - ·-·-· .. -~ · --·~li 

329.045,48 € 90,8 

Finalmente, há a registar a contenção dos Encargos sobre Remunerações. Esta 

contenção foi obtida graças à política de recnutamento preferencial de 

colaboradores com idade inferior a 30 anos e candidatos ao 1.0 emprego, seguida 

do aumento progressivo de contratos por tempo indeterminado ( +18%) e 

consequente redução dos contratos a termo ( -32%). Estima-se que a poupança em 

descontos para a segurança social devido ao volume de isenções tenha atingido em 

2008 aproximadamente 1.330.000€. 

Ainda no que se refere à despesa com horas extraordinárias destaque-se a 

diminuição no grupo médico, de enfermagem e administrativo, como se pode 

verificar no quadro supra. 

O aumento da despesa com o trabalho extraordinário, 1no que se refere ao pessoal 

auxiliar, deveu-se à dificuldade de contratação de pessoal com o perfil adequado e 

à grande redução verificada (- 66 efectivos). 

O aumento no pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica deveu-se à política de 

gestão previsional de modo a absorver eventuais E!xcedentes de pessoal em 

consequência da centralização/fusão de MCDT. A saída de colaboradores sem 

substituição imediata implica com alguma frequênciêl a realização de trabalho 
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extraordinário enquanto a necessidade não é coberta através da libertação de 

colaboradores de postos de trabalho entretanto extintos. 

4.3. Visão Económica e Financeira 

A prestação de contas do CHLC, EPE, reporta-se ao período de Janeiro a Dezembro 

de 2008, comparando os Custos e Proveitos realizados no período homólog1o de 

2007. 

É de realçar que no período de Janeiro e Fevereiro de 2007 as instituições que 

integram actualmente o CHLC, EPE, eram três unidades hospitalares autónomas, 

tendo sido feita a sua integração a 1 de Março desse ano, sendo os dados de 2007 

consolidados. 

No decorrer do exercício foram efectuadas as especializações de todos os custos e 

proveitos, onde se destaca a especialização mensal das Férias, Subsídio de Fériias e 

Encargos Sociais, a estimativa do valor a facturar relativa ao Contrato Programa 

com base na produção efectiva, convergência fixa e variável, os juros de aplicações 

financeiras e outros acréscimos de custos e proveitos expectáveis. 

Assim, são de realçar os seguintes dados : 

a) O resultado líquido do exercício em análise, foi de -30 .214.622,47 €; 

b) O total dos custos em 2008 diminuiu, relativamente ao ano anterior, cerca 

de 1,3%; 

c) Os custos com pessoal que representam 52% do total dos custos, tiveram 

um acréscimo de 0,5%, em relação ao período homólogo. Quanto ao valor 

orçamentado os mesmos tiveram uma diminuição de 2,3%. 

Proveitos 

Custos 

Res~l.tado Líguído do 
Exercício an~es de Impos~os 

2007 2008 -: 

361.463.712,71 € 343.830.802,90 € 

378.934.996,22 € 374.037.800,38 € 

-17.471.283rS1 € ,...30.206.997148 C 

Comparando os dois anos em análise, o resultado líquido antes de impostos, do ano 

de 2008 tem uma variação de 72,9%, tendo contribuído para o mesmo o 

decréscimo dos proveitos que se situou em 4,9% e o dos custos em 1,3%. 
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Em Novembro de 2008 o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS, foi 

alargado aos Hospitais EPE com o objectivo dos mesmos poderem beneficiar desse 

Fundo para pagamento aos fornecedores, contribuindo para a redução do prazo 

médio de pagamentos. 

Assim, o CHLC, EPE, de acordo com a Portaria n.o 1369-A/2008 de 28 de 

Novembro, subscreveu 440 unidades de participação no Fundo através do montante 

disponível do Capital Estatutário, no valor de 44 milhões de euros. 

Para fazer face ao pagamento a fornecedores externos ao SNS, das dívidas 

assumidas até 30 de Setembro de 2008, o CHLC, EPE, requereu ao Fundo o 

montante de 125.031.951,92€. Este empréstimo vence juros mensais que irão 

onerar os custos financeiros. 

Esta situação teve impacto nas contas de 2008 e terá, também, nos resultados de 

2009. 

-- r - - ~ - • • - - __ ,_ 

-Tesouraria ~ 2007 ~ ~ - - 2008 ~ · 

Recebimentos 327.082.848,44 € 458.493.894,59 € 

Pagamentos 299.860.705,63 € 458.094.300,01 € 
,.. ~--.. . , ......... "!..""' ~·:-:...-:" . .. ,y • """'!'"' • ::.. 'i. ·, . .. .. .. -;.. . - ... 71' ...., j ' ' - : "'; '<: .. • ., 

. R;e~Uit~do~ .Finai-tceiro :. · .. ''.·. · .. , ":..-27.222_.142,81 C :·39.9.594,:58 C 
·-. _,.......,..:o; ......... ~ .. .)'~ - ........ ..... .-.f< ' ...... ,.,.;(. _ ... _ ......... ~.lt~ o.:*""J- ~-"""" -...:..'.-~~· ... -- --.::l..;.;.t~-

O resultado financeiro do ano de 2008 foi positivo. Comparando com o período 

homólogo, verifica-se um aumento significativo quer dos pagamentos, na ordem 

dos 53%, quer dos recebimentos, na ordem dos 40%. Estes aumentos deveram-se 

ao facto do CHLC, EPE, ter contraído, como se referiu, um empréstimo junto do 

Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS. 

2007 2008 

Custos Operacionais 353.590.165,16 € 360.850.738,51 € 
-----------------------------------------------

Proveitos Operacionais 330.905.121,25 € 328.097.025,36 € 

:R~~~~t~d;s Op~ra'~ión~is, · 
'---• • ..._, . ..: 4 •- " ""'" ....... ·A -"""""-· WJ 

:~l.685~Q43,9'i_ c -~32-~,75-3.Z1J,15 c , 
_._,.._;,.,~ c.,;:...,y ~ '""""~ "'"'""" ~..;.._.....R;;;,; .. , _ _.;,;.;;;:.:v.,._ 

Os Resultados Operacionais do ano de 2008 na sua globalidade são negativos e 

superiores a 2007 em cerca de 10 milhões de euros. 

Da análise efectuada destacam-se os seguintes pontos: 
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Proveitos 

1. A Prestação de Serviços (conta 7.1.2) ficou 5,4% abaixo do previsto, devido 

ao facto de não se ter atingido a totalidade da produção SNS contratualizada, 

de não terem sido atingidos a totalidade dos objectivos que contribuem para 

a convergência variável e ainda por alterações nas regras de contabilização 

de alguns Programas, que passaram a registar-se na conta 7.6 (Outros 

Proveitos Operacionais) de acordo com orientaç;ões emanadas pela ACSS. 

Relativamente ao ano anterior as diferenças verificadas entre algumas contas 

de receitas operacionais resultam do facto de nos dois primeiros meses de 

2007 alguns dos hospitais actualmente integrados no CHLC, EPE, serem 

financiados de forma diferente, em virtude de perrtencerem ao sector público 

administrativo, não sendo adequada a leitura comparativa da receita por 

rubrica; 

2. Proveitos e Ganhos Financeiros - esta rubrica sofreu um acréscimo 

comparativamente com o Plano de Desempenho e com o ano anterior, pelo 

facto de se terem feito aplicações financeiras do capital estatutário realizado 

em 2008; 

3. Proveitos e Ganhos Extraordinários - esta rubrica teve um decréscimo em 

virtude da melhoria da especialização das receitas do exercício, quer 

relativamente ao previsto, quer ao realizado no ano anterior. 

Custos 

1. CMVMC - na sua globalidade o valor desta rubrica foi igual ao previsto no 

Plano de Desempenho em resultado de uma política de rigor no 

acompanhamento mensal dos custos. De salientar que, apesar do 

crescimento de 0,7% na rubrica Medicamentos, o decréscimo de 11,8% em 

Outros Produtos Farmacêuticos implicou uma n:dução de 0,6% na conta 

Produtos Farmacêuticos. 

Relativamente a 2007 verifica-se um acréscimo de 4,7% nos Medicamentos, 

compensado por uma redução de 8,2% em Outros Produtos Farmacêuticos, 

limitando o crescimento da rubrica Produtos Farmacêuticos a 3,3%. 

O material de consumo clínico aumentou 1,4% face ao previsto e 5,4% face 

ao ano anterior, como consequência da utilização de artigos com um custo 

unitário elevado, para tratamento de doentes corn patologia mais complicada 

(ICM aumentou) e devido à necessidade de manter elevados padrões de 

d iferenciação técnica; 
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2. Fornecimento e Serviços Externos - Foi possível uma redução global quer 

face ao previsto, quer face ao realizado no ano anterior, essencia lmente 

devido à redução em Fornecimentos e Serviços III; 

3 . Custos com Pessoal - relativamente ao valor estimado no Plano de 

Desempenho, esta rubrica apresenta um decréscimo de 2,3%. 

Comparativamente com o ano anterior verifica-se um acréscimo de 0,5%; 

4. Amortizações do Exercício - o acréscimo verificado, quer face ao previsto, 

quer face ao ano anterior, resulta da utilização do novo programa de gestão 

do inventário que permite o registo e o apuramento de custos mais rigoroso; 

S. Provisões - Foi reforçada a provisão para clientes de cobrança duvidosa na 

sequência das recomendações do Fiscal Único, face à análise da antiguidade 

das dívidas; 

6. Custos e Perdas Extraordinárias - tal como referido relativamente à receita, a 

especialização de custos tem vindo a ser melhorada. 

Da análise global ressalta que, relativamente ao Plano de Desempenho, os 

proveitos sofreram uma redução de 3,6% enquanto nos custos se verificou uma 

redução de 4%. Em comparação com 2007 os proveitos diminuíram 4,9% enquanto 

os custos diminuíram 1,3%. 
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Nome da Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE 

D t -deR ltd emons raçao esu a os 
Dezembro 

Rubricas P.D. V ar. 
Dezembro/08 

2008 Realizado Reai./P.D. 

Proveítos 

711 - Vendas 1.500 50 -96,7% 

712 - Prestações de Serviços 327.933.923 310.207.328 -5,4% 

72 - Impostos o o #DIV/0! 

73 -Proveitos Suplementares 694.760 828.497 19,2% 

74- Transferências Correntes Obtidas o 88.195 #DIV/0! 

75 - Trabalhos para a própria instituição o o #DIV/0! 

76 - Outros proveitos operacionais 9.688.090 16.972.955 75,2% 

78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2280.322 3.089.221 35,5% 

79 -Proveitos e Ganhos Extraordinários 15.934.090 12.644.556 -20,6% 
~-- ~ - - ·- ... 

Total dos Proveitos . 356.532.685' 343.830.803 -3,6% . -- ·----· ---· . --
Custos Totais 

61 • C. M. \1. M. C. 111.082.418 111.104.095 0,0% 

Mercadorias 

Ma terias de consumo 111.082.418 111.104.095 0,0% 

- Produtos fannacêuticos 77.919.956 77.422.889 -0,6% 

Medicamentos 69.514.281 70.005.915 0,7% 

Outros Prod. Farmacêuticos 8.405.675 7.416.974 -11,8% 

-Material de consumo clínico 31.492354 31.921.747 1,4% 

- Outros rubricas 1.670.108 1.759.459 5,4% 

62- Fornecimentos e Serviços Externos 43.252.969 42.906.232 -0,8% 

Sub contratos 5.906.044 5.976.745 1,2% 

Fornecimentos e Serviços 37.346.925 36.929.487 -1,1% 

- Fornecimentos e SeNiços I 4.126.560 4.422.792 7,2% 

- Fornecimentos e SeNiços 1/ 1.898.810 2.219.195 16,9% 

- Fornecimentos e SeNiços 111 28.923.823 27.644.877 -4,4% 

- Outros fornecimentos e serviços 2.397.732 2.642623 10,2% 

63- Transferências Coffentes Concedidas 

64- Custos com Pessoal 197.277.401 192.644.492 -2,3% 

- Remunerações Base 106.190.322 103.245.853 -2,8% 

- Suplementos de Remuneração 36.224.181 37.633.824 3,9% 

Trabalho Extraordinário 19.348.279 20.016.578 3,5% 

Noites e Suplementos 10.009.679 9.339.294 -6,7% 

Outros Suplementos 6.866.223 8.277.953 20,6% 

- Subsídios de Férias e Natal 19.042.972 18.097.919 -5,0% 

- Outras Desp. com pessoa/ 35.819.926 33.666.896 -6,0% 

65- Outros custos operacionais 457.628 328.830 -28,1% 

66- Amortizações do exercício 11.394.517 12.243.810 7,5% 

67- Provisões do exercício 378.640 1.623.280 328,7% 

68- Custos e perdas financeiras 25.158 158.971 531,9% 

69 ·Custos e perdas extraordinárias 25.570.071 13.028.091 -49,0% 

Total dos Custos -- . --389.438.!J02 . < 374.03?.800, -4,0% 

86 -Imposto s/ o rendimento do Exercício 3.020 7.625 152,4% 

Resultados - . o . . -- Operacional -25.525.300 . -32:753.713 28,3~ 

-Liquido do Exercício -32.909.137 -30.214.622 -8,2% - .•. 

38 de 7 1 



Relatório e Contas 2008 CHLC, EPE 

Nome da Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE 

Demonstração de Resultados 

Rubricas 

Proveitos 

711- Vendas 

712- Prestações de Serviços 

72 - Impostos 

73- Proveitos Suplementares 
74- Transferências Correntes Obtidas 

75 - Trabalhos para a própria insütuição 

76 - Outros proveitos operacionais 

78 -Proveitos e Ganhos Financeiros 

79 -Proveitos e Ganhos Extraordinários 

Total dos Proveitos 

Custos Totais 

61 • C. M. V. M. C. 

Mercadorias 

Materias de consumo 

- Produtos farmacêuticos 

Medicamentos 

Outros Prod. Farmacêuticos 

- Material de consumo clínico 

- Outros rubricas 

62 ·Fornecimentos e Serviços Externos 

Sub contratos 

Fornecimentos e Serviços 

-Fornecimentos e Serviços I 

-Fornecimentos e Serviços 11 

-Fornecimentos e Serviços /11 

- Outros fornecimentos e serviços 

63 • Transferências Co/Tentes Concedidas 

64 • Custos com Pessoal 

- Remunerações Base 

- Suplementos de Remuneração 

Trabalho Extraordinário 

Noites e Suplementos 

Outros Suplementos 

- Subsídios de Férias e Natal 

- Outras Desp. com pessoa/ 

65- Outros custos operacionais 

66 ·Amortizações do exercício 

67 ·Provisões do exercício 

68 - Custos e perdas financeiras 

69 • Custos e perdas extraordinárias 
Total dos Custos 

86 -Imposto si o rendimento do Exercício 

Resultados 

- Operacional 

-Liquido do Exerclcio 

em Dezembro 

2007 Realizado 2008 Realizado 

50 

310.207.328 

o 
828.497 

88.195 

o 
16.972.955 

3.089.221 

12.644.556 

V ar: 
07/08 

-99,2'% 

10,6% 

#0/V/0! 

20,4% 

-99,8% 

#DIV/0! 

79,8% 

36,8% 

-55,3% 

6.356 

280.530.030 

o 
687.881 

40.239.055 

o 
9.441. 799 

2.257.745 

28.300.846 

~ 36"i..463.ii2 .... ~ .- .,.., ... - - ""'Q ...... A ......... 

106.810.017 

106.810.017 

74.923.035 

66.840.655 

8.082.380 

30.281.110 

1.605.872 

43.012.416 

7.101.911 

35.910.505 

3.967.846 

1.825.779 

27.811.368 

2.305.512 

191.658.044 

103.529.866 

36.075.632 

19.755.251 

9.756.022 

6.564.359 

18.560.402 

33.492.144 

453.097 

11.281.700 

374.891 

24.909 

25.316.902 

378.931.976 

3.020 

-22.685.044 

-17.471.284 

_ ~·8~~:~.~~~- -~r9~~ 

111.104.095 

111.104.095 

77.422.889 

70.005.915 

7.416.974 

31.921.747 

1.759.459 

42.906.232 

5.976.745 

36.929.487 

4.422.792 

2.219.195 

27.644.877 

2.642.623 

192.644.492 

103.245.853 

37.633.824 

20.016.578 

9.339.294 

8.277.953 

18.097.919 

33.666.896 

328.830 

12.243.810 

1.623.280 

158.971 

13.028.091 

37.4.Õ37.iõii 

7.625 

' -32.753.7·13 

-30.214.622 _ __....... 

4,0%. 

4,0% 

3,3% 

4,7% 

5,4%· 

9,6% 

-0,2~; 

-15,8% 

2,8% 

21,5% 

-0, 6% 

14,6% 

0,5% 

-0,3% 

4,3% 

1,3% 

-4,3% 

26,1% 

-2,5% 

0,5% 

8,5% 

333,0% 

538,2% 

·48,5'*; 
-1,~·-

152,4% 

44,4%: 

72,9% 
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Prazo Médio de Recebimentos 

Saldo de clientes/Vendas* 365 dias 2007 2008 

Saldo de cl ientes 94.548.893,75 € 74.839.156,89 € 
--·· -·-- · ---·-~ -- ..... - -- ··-·----------- ---- - ~ -~--- --·-·- - -------- ---------------------·---

Vendas e Prestações de Serviços 91.241. 161,42 € 67.857.748,05 € 

· prazo·Meciio~de, Rêcebimentos ) 379, 6 .. 401;5 
----- ~-........ ---~~- - - ... """"' -e:.. ...... ......;);.;.;Q;~-- ~..:.. ,;:lo.!.- ~- -- ~-~----. 

Analisando os recebimentos e pagamentos, fonte dos fluxos financeiros do CHLC, 

EPE, constata-se um aumento do prazo médio de recebimentos, não obstante o 

CHLC, EPE, estar inserido no projecto do Clearing House. 

De salientar que ao valor das Vendas e Prestações de Serviços de 2008 foram 

retirados os valores dos adiantamentos recebidos pela ACSS, por contrapartida do 

Contrato Programa no montante de 247.152.563,76€ para uma melhor análise dos 

dados apresentados. 

' Prazo Médio de Pagamento ~ 

Saldo de fornecedores/Compras*365 dias 2007 2008 .. ·-~ 

Saldo de fornecedores 157.271.665,60 € 67.055.555,40 € 
- .. - - -- ·--·-··-····-·-. - .. - ---- ... -- ·---- --------- --- ··--·--- ---- - ···--·---· 

Compras 136.555.367,72 € 166.796.689,93 € 
. - -.............. .. - -- --~ - -- .... " 

.Prazo Médi~ de Pagamento 419,75 146 

Em relação ao prazo médio de pagamentos, verificou-se uma diminuição 

substancial em relação a 2007, em virtude do CHLC, EPE, ter contraído um 

empréstimo junto do Fundo no montante de 125.031.951,92€ para fazer face ao 

pagamento a fornecedores externos ao SNS, das dívidas assumidas até 30 de 

Setembro de 2008, correspondente a facturas recebidas e conferidas nessa data . 

O PMP de 146 dias inclui para além desses fornecedores as dividas a instituições do 

SNS, grande parte das quais regularizadas através do Clearing House. 

Grau de Liquidez Geral · 

Activo circulante/Passivo circulante 2007 2008 ·. 

Activo circulante 

Passivo circulante 
---:··-.,.. 
Grau de Liq'uidez Geral 

173.340.056,44 € 148.043.267,27 € 

192.468.799,29 € 206.803.664,42 € 

0 ,9 - 0,72 
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Grau de Liquidez Reduzida 

AC - Existências/Passivo Circulante 2007 2008 

Activo circulante - Existências 158.832.624,17 € 135.614.036,36 € 

Existências 14.507.432,27 € 12.429.230,91 € 
- - - ·-·· - . -· _.... . .. .. . . ..... 

Passivo circulante 192.468.799,29 € 206.803.664,42 € 

Grau de Liquidez Imediata 

Depósitos bancários+Caixa /Passivo 2007 200~ ·-~ 

Depósitos bancários+Caixa 65.171.197,59 € 65.570.792,17 € 

Passivo Circulante 192.468.799,29 € 206.803.664,42 € 
+< . . • , . ..j_ ··.:-. :-·~··· ·.• -.. - • ~ ' 

· Grau~~e'Liq+Jidez ,Imeclíata .. " . 0134' ·• . : 
.... ,. ..... -- ........... ___ ,__- ....,...,...,...:.;. ... -:;. ... ._ ~ ......... - ---~ ·--·~·-- ~-... -- .............. ~-... -...4l....~... ............ -~·- ... .. : 1 

A capacidade do CHLC, EPE, em satisfazer os seus compromissos financeiros 

diminuiu em termos de indicadores de liquidez (geral, reduzida e imediata). De 

salientar que nesta data ainda se encontra por receber, da ACSS, a verba referente 

ao acerto de contas do Contrato Programa de 2007, (cerca de 10 milhões de euros) 

o que em muito prejudica a liquidez do CHLC, EPE, comprometendo a manutenção 

do prazo médio de pagamento a fornecedores. 

O CHLC, EPE, durante o ano 2008 continuou sem receber qualquer pagamento por 

parte da Região Autónoma dos Açores. 

Paralelamente, o Capital Estatutário atribuído ao CHLC, EPE, de montante global 

substancialmente inferior ao de outras instituições de menor ou idêntica dimensão, 

sofreu em 2008 uma redução significativa. Inicialmente estava prevista a realização 

de 20.392.000 € em 2008, tendo este valor sido alterado para 11.109.000 €, verba 

recebida só em Setembro de 2008. Para além do impacto negativo no planeamento 

e pagamento do investimento, esta alteração também tem implicações nos 

resultados financeiros do corrente ano. 

Em relação ao valor das Existências Finais, estas tiveram uma diminuição em cerca 

de 14%. 
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Compras 
~ ' :' . ... ..... 

Evolução das Compras . 

2007 2008 V ar 08/07 (~/o) :. ;f: 

Existências Iniciais 14.225.912,57 € 14.762.399,76 € 3,8 

Consumos 106.810.016,97 € 111.104.094,84 € 4,0 

Compras 107.346.504,16 € 109.415.452,57 € 1,9 

Regularizações -449.892,05 € 

Existências Finais 14.762.399,76 € 12.623.865,44 € -14,5 

D . - 2007 2008 Vai- 08/07/:~. 
. eslgnaçao . . ... " orei' ·~,;i~·# 
Produtos farmacêuticos 75.947.331,65 € 74.636.092,88 € -1,7 

Medicamentos 67.841.018,73 € 67.001.809,25 € -1,2 

Outros Produtos Farmacêuticos 8.106.312,92 € 7.634.283,63 € -5,8 

Material de Consumo Clínico 29.809.215,23 € 33.020.455,20 € 10,8 

Produtos Alimentares 69.455,88 € 64.851,76 € -6,6 

Material de Consumo Hoteleiro 373.377,80 € 419.224,73 € 12,3 
Material de Consumo 

666.862,53 € 712.708,59 € 6,9 Administrativo 

Mat. Manutenção e Conservação 473.122,07 € 561.699,01 € 18,7 

Outro Material de Consumo 7.139,00 € 420,40 € -94,1 

Total 1Ó7.346.504,16 c 109~415.452,~7 c . - 1,9 

Consumos 
No ano 2008 os custos com os materiais consumidos representaram um encargo no 

valor de 111.104.095€, sendo os produtos farmacêuticos a componente com maior 

expressão financeira, responsável por 70% do valor consumido. 

Estrutura de custos no material de consumo 

=- Medicamentos 
28°/o 

..:1 Outros Prod. 
Farmacêuticos 

Consurro Clínico 

... Outros 
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O CMVMC registou em 2008, face ao ano 2007, um incremento de 4%, tendo o 

consumo de produtos farmacêuticos apresef1tado um acréscimo de 3,3%. Este valor 

resulta do crescimento de 4,7% nos medicamentos e decréscimo de 8,2% nos 

"outros produtos farmacêuticos". O valor do consumo de bens de consumo clínico 

registou um aumento de 5,4% relativamente ao verificado no ano 2007. 

Fazendo a análise da variação do consumo de medicamentos, cujo acréscimo foi ele 

3.165.260 €, ressaltam ainda dois aspectos que devemos salientar: 

• a inclusão dos gases medicinais na rubrica dos medicamentos a partir elo 

segundo semestre de 2008 no valor de 470.418 €; 

• o internamento de apenas um doente hemofílico sujeito a cirurgia ela 

próstata e com complicações posteriores que obrigaram a um internamento 

prolongado numa Unidade de Cuidados Intensivos com utilização de factorE~s 

de coagulação, traduziu-se num custo de cerca de 800.000 €. 

A nível da cedência de medicamentos em ambulatório, a introdução de legislaçêío 

sobre novas patologias e novos medicamentos (artrite reumatóide) conduziu a um 

aumento de doentes (internos e externos) com consequente aumento de consumo 

dos medicamentos associados. 

' ' 

• 0 Var 08/07 Aumento 
Medtcamento Total (!lo) (%) (C) , 

Etanercept 50 

Adalimumab 

1,67 

0,44 

139,77 

201,68 

705.829,48 

211.979,92 

r A nível do tratamento de doentes oncológicos tem-se vindo a privilegiar a 
t 

terapêutica com ciclos de quimioterapia orais e a utilização de anticorpos 

monoclonais. 

Medicamento Total(%) Var(~!{07 Au~;)nto 

Capecitabina 0,67 208,05 326.920 

Dasatinib 50 mg 0,14 n.d. Em 2007 103.573 

Erlotinib 150 mg 0,12 1018,35 81.585 

Imatinib 400 mg 2.61 34,82 488.762 

Trastuzumab 2,84 23,87 397.549 

Cetuximab 500 mg 0,81 n.d. Em 2007 585.060 

Bevacizumab 400 mg 0,47 156,93 208.494 
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Nos doentes VIH positivos, a alteração dos esquemas terapêuticos constatada 

deveu-se a: 

• Alterações das "guidelines"; 

• Aumento das resistências; 

• Introdução de nov~s fármacos; 

com o objectivo de melhorar a adesão dos doentes à terapêutica, diminuir a 

toxicidade associada/ ultrapassar o aumento das resistências e assegurar a eficácia 

do tratamento. 
~ . -: 

• 0 Var 08/07 Aumento 
Medicamento Total { Vo} {%} {C} 

. ,. 

Tenofovir e entricitabina 5,99 29,14 982.167 

Efavirenz 600 2,15 15,54 209.740 

Atazanavir 0,67 n.d. Em 2007 489.665 

Darunavir 0,21 n.d. Em 2007 150.003 

Raltegravir 0,12 n.d. Em 2007 88.058 

Conclui-se que os grandes responsáveis pelo incremento dos encargos com 

medicamentos em termos de grandes patologias são a SIDA, as doenças 

oncológicas e as doenças auto-imunes1 com reflexo nos consumos de Hospital Dia 

e na cedência de medicamentos em ambulatório. 

Fazendo a análise da variação dos bens de consumo clínico, cujo aumento foi de 

1.640.637€, verifica-se que resultou essencialmente do incremento no material de 

tratamento e nas próteses. 

Na categoria de próteses, salienta-se o crescimento dos cardioversores 

desfibrilhadores (mais 787.668€L material de pacing (mais 239.533€), 

endopróteses aórticas (mais 60.000€) e lentes intra-oculares (mais 77 .653€) . 

O aumento de cardioversores desfibrilhadores está relacionado com a maior 

quantidade de dispositivos colocados, uma vez que são cada vez mais as indicações 

para a sua utilização. 

O crescimento do uso de endopróteses aórticas abdominais, torácicas e da 

dissecção da aorta deve-se ao aumento da procura deste tipo de intervenção. 

O incremento das lentes intra-oculares, foi provocado pelo aumento da actividade 

cirúrgica habitual de Oftalmologia e ainda o aumento das cirurgias no âmbito do 

PACO, na sequência do programa de recuperação das listas de espera. 
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No material de tratamento salienta-se o aumento do material necessário à cirurgia 

oftalmológica (mais 200.000€) e artigos relacionados com a actividade de 

neuroradiologia de intervenção (mais 370.000€), tais como kit de trombectomia, 

stent para circulação intracraniana, microespiras para circulação intracraniana, 

sistema protecção embólico carotídeo e stent carotídeo. 

Estes incrementos estão relacionados, como já mencionado, com o aumento de 

actividade geral na especialidade de Oftalmologia, incluindo a recuperação da lista 

de espera da cirurgia das cataratas o que em conjunto, provocou um aumento de 

consumo nos blocos operatórios de oftalmologia de 478.000€ e aumento de 

actividade geral na neuroradiologia, com particular incidência da intervenção na 

patologia vascular (224 intervenções em 2007 versus 283 em 2008) e na patologia 

álgica do ráquis (104 vertebroplastias em 2007 versus 161 em 2008). 

- ~ . " ;. ... ~ . ~- ·-~ 

Consumos - - :; 
- ~ -. .; 

D · - 2007 2008 Var 08/07 : 
estgnaçao (O,{o): .. -~ ' 

- ---·.·-·- ~--~. . - - ---- -· - - . -- . ~- ~---~-~~"'" 

Medicamentos 

Outros Produtos Farmacêuticos 

Consumo Clínico 

Consumo Hoteleiro, Administrativo e 
_ Manutenç~o 

TOTAL • 

66.840.655,00 € 

8.082.380,00 € 

30.281.110,00 € 

1.605.872,00 € 
>('• 

106.810.()17,00_ c 

4.4. Principais Actividades e Investimentos 

70.005.915,00 € 4,70% 

7.416.974,00 € -8,20% 

31.921.747,00 € 5AO% 

1.759.459,00 € 9,60% 

111.104.0951 00 C 4,00% 

O CHLC, EPE, em 2008, adquiriu Imobilizado no valor de 9.392.245€. Deste valor 

1.060.722€ (cerca de 11%) foram aplicados em obras destinadas a remodelar e 

conservar os edifícios. 

Das obras concluídas em 2008 salienta-se o seguinte: 

• Remodelação total de um bloco operatório de Cirurgia Geral do HSAC que 

permitiu adequar as instalações com vista à realização de cirurgia de 

ambulatório; 

• Reconstrução do muro de suporte de terras e instalação de portas corta-fogo 

no HDE, aumentando o grau de segurança das instalações, dos 

colaboradores e dos utentes; 
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• Conservação das coberturas de alguns edifícios e de redes de águas, 

vapores e esgotos; 

• Conservação das instalações de algumas unidades de assistência clínica, 

nomeadamente Oftalmologia 2, Serviço 1 sala 2 do HDE, Bloco e Serviço de 

Ortopedia, Neurocirurgia 2 e Anestesiologia, que tiveram como objectivo a 

manutenção das funcionalidades das instalações e a melhoria das condições 

de higiene e segurança para utentes e profissionais; 

• Obras com vista à instalação da VMER (Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação) no HSJ, da ressonância magnética do HDE e de um 

reservatório de combustíveis; 

• Construção/remodelação de diversas instalações sanitárias degradadas e/ou 

sua adaptação a utentes com dificuldades motoras. 

Relativamente ao total do investimento realizado constata-se que 62,5% foi 

aplicado em equipamento básico (5.876.808€), sendo de salientar as aquisições 

efectuadas em equipamento de Imagiologia que foi responsável por 54% dos 

encargos financeiros nesta rubrica. 

Estrutura do Investimento em Equipamento Básico 

6% 5% 
Esterilização 

16% 
... Hotelaria 

lmagiologia 

Laboratório 

54% a Médico Orúrgico 

· Mobiliário Hospitalar 

Outros 
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Relativamente ao investimento efectuado salienta-se: 

No equipamento Médico-Cirúrgico: 

• Aquisição de diverso equipamento para a especialidade de Oftalmologia, que 

lhe permitiu aumentar a actividade e melhorar a qualidade das condições 

assistenciais; 

• Aquisição de ventiladores, monitores cardíacos, monitores desfibrilhadores, 

laringoscópio, carros de emergência e incubadoras, com vista à substituição 

de equipamento obsoleto e dotar as unidades com equipamento moderno 

em quantidade e qualidade adequadas às suas necessidades. 

No equipamento de Imagiologia: 

• Instalação de um novo equipamento de ressonância magnética nuclear no 

HSJ e upgrade do equipamento de ressonância magnética nuclear do HSAC, 

o que permitiu uma melhoria significativa da satisfação quantitativa e 

qualitativa das necessidades neste tipo de exames; 

• Instalação do PACS que permitiu melhorar a acessibilidade a ima~~ens 

médicas com repercussões positivas na assistência médica; 

• Aquisição de colonovideoscópios. 

No Mobiliário Hospitalar 

• Na sequência da remodelação do Bloco Operatório Central do HSJ, a 

aquisição de marquesas operatórias, candeeiros cirúrgicos e outros carros de 

apoio ao Bloco, que permitiram remodelar o equipamento obsoleto e dotá-lo 

de condições adequadas; 

• Aquisição de camas eléctricas, mesas-de-cabeceira e berços, com vista à 

substituição do equipamento existente, bastante degradado visando a 

redução de riscos, nomeadamente de queda de doentes. 

No Equipamento de Hotelaria 

• Remodelação de sistemas de climatização melhorando as condições: de 

conforto para profissionais e doentes. 
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No Outro Equipamento Básico 

• Interligação de todas as centrais telefónicas dos hospitais que integram o 

CHLC, EPE, contribuindo para uma melhor comunicação entre si, o que 

permitirá em 2009 reduzir significativamente os custos com as 

comunicações. 

Estrutura do Investimento 

7°/o 

34% 

- Edifícios 

- Equipamento Básico 

:- Ferramentas 

.... Equipamento 
administrativo 

.... Equipamento/software 
Informático 

Outras Imobilizações 
Corpóreas 

Imobilizações em 
Curso 

Relativamente ao Equipamento Informático/Software foi responsável por 24°1<> do 

total do investimento efectuado em Imobilizado Corpóreo. Salienta-se: 

• Conclusão da instalação de equipamento informático (data centers) que 

permite estabelecer a comunicação de dados entre os vários hospitais que 

compõem o CHLC, EPE, bem como a integração e uniformização dos 

sistemas de informação clínica e não clínica, com impacto na gestão E! na 

actividade assistencia I; 

• Continuação da implementação de soluções informáticas que perm item a 

integração das diversas operações do processo de atendimento e tratamE=nto 

do doente; 

• Desenvolvimento da prescrição electrónica de medicamentos no HDE; 

• Aumento da capacidade de armazenamento de informação; 

• Ampliação da rede informática. 
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Investimento realizado em 2008 por rubrica financeira 

:__: _ _ __ _ _ _ _ ---~u~j~a-~ ----~~~------- ___ _ Valor ______ -

422 Edifícios 1.060.722,07 € 

423 Equipamento Básico 5.876.808,99 € 

425 Ferramentas 9.391,04 € 

4261 Equipamento administrativo 118.027,03 € 

4262 Equipamento/software Informático 2.254.258,82 € 

429 Outras Imobilizações Corpóreas 73.037,63 € 

44 Imobilizações em Curso 4.754.297,15 € 

Total 14.146.542,98 (: 
-- - .. . . - _; .. __ ..... --... 

Em síntese, o investimento realizado em 2008 foi de 9.392.245€ assumindo as 

imobilizações em curso o valor de 4.754.297€ o que totaliza 14.146.543€. 

4.5. Formação 

A Área de Gestão da Formação do CHLC, EPE, desenvolveu em 2008, à semelhança 

de anos anteriores, um plano de formação abrangente procurando dar resposta às 

áreas definidas internamente como estratégicas e, de forma complementar, às 

necessidades expressas pelas várias Áreas, Especialidades e/ou Unidades 

Funcionais e Grupos Profissionais específicos. 

A metodologia utilizada na planificação e realização da formação procurou garantir 

uma articulação estreita e flexível com as áreas e profissionais, conjugando-se as 

prioridades e disponibilidades dos sectores envolvidos, dos formadores e das 

capacidades humanas e materiais da Área de Gestão da Formação (AGF). 

Apresenta-se, de seguida, uma breve análise dos aspectos considerados relevantes 

das actividades desenvolvidas, disponibilizando-se ainda alguma informação 

respeitante ao ano de 2007, por permitir estabelecer comparações e perspectivar 

tendências de evolução. 

4.5.1. Indicadores de Formação 

Como se pode constatar através do mapa síntese que se apresenta, a Área de 

Gestão da Formação, em 2008, organizou 320 acções de formação, tendo-se 

registado 7 496 participantes, com um volume de formação de 49 752 horas -

valores bastante superiores aos do ano transacto. 
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Estes indicadores revelam um aumento significativo do esforço de formação no ano 

de 2008, em relação a 2007, dando-se assim cumprimento às orientações do 

Conselho de Administração e às solicitações das Áreas I Unidades Funcionais: 

• O número total de acções aumentou de modo muito significativo (mais 51 %); 

• O total de participantes duplicou (mais 137 %); 

• O número total de horas de formação e o volume de formação também 

aumentaram de forma muito relevante (respectivamente, mais 23% e 37 %). 

Este acréscimo de formação resulta da promoção e desenvolvimento de vários 

projectos organizacionais, abrangendo um grupo muito alargado de profissionais 

(são exemplo os projectos de SIADAP, Plano de Emergência e Segurança contra 

Incêndios, CIPE, entre outros). A formação constitui igualmente um compromisso 

assumido por parte das Chefias e Responsáveis junto dos seus colaboradores, não 

obstante as limitações inerentes à sua dispensa para participação em actividades 

formativas. 

Destaca-se, também, que a taxa de execução (acções realizadas/acções previstas) 

em 2008 foi de 144%. Decorrente da dinâmica organizacional, tornou-se necessário 

implementar novos projectos formativos não previstos no início do ano. 

Indicadores 2008 2007 0/o 

Acções 320 212 50,9 

Participantes 7 496 3 161 137,1 

Horas de formação 2 750 2 230 23,3 

Volume de formação 49 752 36 252 37,2 

Custos com formadores 79 473€ 82 912€ -4,1 

Custos directos 93 667€ 82 912€ 13,0 

Custo médio p/participante 12,49€ 26,23€ -52,4 

Duração média das acções 9,01 10,51 -18,2 

Por outro lado, assistiu-se a uma diminuição na duração média das actividades 

formativas (menos 18%), que se situa nas 9 horas. Esta diminuição da duração das 

acções corresponde a uma opção interna em conciliar dois tipos de preocupações: 

por um lado, promover formação mais abrangente, de sensibilização, em acções de 

curta duração, por outro, continuar a privilegiar metodologias mais participativas 
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(que incluem, frequentemente, a realização de trabalhos de campo apoiados pela 

formação) e que implicam uma maior duração, optando-se, neste último caso, 

sempre que pertinente, por dispositivos modulares de formação obviando, assim, 

os constrangimentos relacionados com ausências prolongadas nos serviços. 

Os custos directos, que incluem os valores imputados relativos ao pagamento de 

formadores e os encargos relacionados com aluguer de equipamento e/ou outros 

instrumentos de trabalho utilizados directamente na formação, corresponderam, 

em 2008, a 93 667€ (mais 13% que em 2007). Contudo, o custo médio por 

formando, considerando apenas estes dois tipos de encargos financeiros, diminuiu 

em 2008 (menos 52%). 

4.5.2. Análise da formação desenvolvida 

Formandos 

Um dos objectivos prioritários do CHLC, EPE, é o alargamento do âmbito da 

formação a todos os grupos profissionais. Analisando a participação em 2008, 

verifica-se uma evolução significativa na prossecução deste objectivo. 

Como se constata, a participação em actividades formativas repartiu-se pelos 

vários grupos profissionais com maior destaque para a enfermagem (45%) e 

serviços gerais (21 %). Do mesmo modo, no que se refere ao volume de formação, 

os valores mais relevantes são igualmente para a enfermagem e serviços gerais, 

respectivamente, 54% e 16%. É de realçar que estes dois grupos profissionais 

constituem, também, os efectivos mais numerosos no CHLC. 

Grupo Profissional Participantes 0/o 
Volume 0/o Formação 

Dirigente 99 1 1 242 2 

Médico 789 11 4 066 8 

Técnico Superior 214 3 1 713 3 

Enfermagem 3 407 45 26 654 54 

Técnico Diag. e Terapêutica 385 5 1 764 4 

Administrativo 818 11 5 603 11 

Serviços Gerais 1 600 21 7 954 16 

Outros 184 3 758 2 

Total 7 496 100 49 752 100 
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Áreas Temáticas 

Ao analisar as áreas temáticas através do quadro síntese que se segue, constata-se 

que das 320 acções de formação realizadas, 91 enquadram-se na área temática de 

"Plano de emergência", envolvendo 2 830 participantes (38% do total). Trata-se de 

um projecto de intervenção formativa dirigido a todos os profissionais, para 

desenvolver conhecimentos no âmbito do Plano de Emergência hospitalar e treino 

na prevenção e combate a incêndios, com vista à promoção de uma cultura de 

prevenção e segurança. 

A área temática "Clínica" é igualmente uma das mais contempladas, não só em 

termos de número de acções mas também em número de formandos e volume de 

formação, já que a acelerada evolução dos ciclos científico-tecnológicos exige, para 

além de alterações dos processos e técnicas utilizadas, permanentes adaptações e 

especializações dos profissionais face às novas exigências e desafios. Se a esta área 

temática se agregar outras, também clínicas, que autonomizámos (Cuidados de 

Emergência Intensivos e Controlo de Infecção) assumir-se-ia um valor ainda mais 

elevado. 

I I 
Formandos I Ofo I 

Volume 
I I 

Área Temática j Acções J 
0/o ! 0/o ! 

I Formação I 
' ' 

I Clínica (C) I 47 1 15 I 877 12 I 8 230 I 17 i 
I Cuidados de Emergência 

I J 

I 14 4 229 I 3 I 2 498 I 5 I Intensivos (CEI) 

6 521 --t-i31 I 
1 Controlo de Infecção (CI) 38 12 I 728 10 

I Formação e Investigação (FI) 4 I 
I 

1 50 ! 1 ! 3 888 I 8 I 
Gestão (G) 

! 
i 
! 

24 8 I 781 I 10 10 054 1 20 ! 
I Gestão de Risco (GR) 

I I I I I I I 5 2 158 I 2 1 173 2 
' I i 
; Integração Profissional (IP) 1 I I ' I I 1 o 10 o I 120 o i 

I Plano de Emergência (PE) I 91 28 1 2 830 I 38 I 4 479 9 ! 
! Relaciona! (R) 

I 

I 4 1 70 1 2 100 4 l 
J Segurança do Doente (SD) I 

j 7 2 166 2 1 749 4 
I 
! 

1 Sistemas de Informação e 
i Informática (SI} I 39 12 696 

I 

I 9 6 325 ~~ 
' i Saúde e Segurança Profissional I i ' I I s . ! (SSP) I 46 14 901 I 12 2 615 

i I 

I Total I 320 l1oo j 7 496 100 49 752 1 100 ~ 

A área temática "Saúde e Segurança Profissional" também se destaca pelo número 

de acções realizadas e pelo número de formandos que envolveu. Contudo, o 
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volume de formação não é muito elevado por se tratar de formação de curta 

duração. 

No que respeita ao volume global de formação, que se traduziu em 49 752 horas, 

regista-se uma elevada predominância nas áreas de "Gestão" e "Clínica", seguindo

se as de "Controlo de Infecção" e "Sistemas de Informação e Informática". 

Com efeito, a área temática de "Gestão" é a que regista um maior investimento em 

termos de volume de formação, nela se enquadrando vários projectos de formação 

para chefias intermédias e operacionais, actores fundamentais na implementação 

da nova estrutura organizacional e no aperfeiçoamento do processo de gestão (o 

projecto SIADAP 2008 é um dos que se integra nesta área temática e que envolveu 

um número muito significativo de formandos: 657, dos quais 360 em formação 

para avaliadores). 

Área Temática /Volume de Formação 

12000 ·: 

C CEI Cl FI G GR IP P[ R SD SI SSP 

Do mesmo modo, a área temática de "Controlo de Infecção" ao ser considerada 

uma actividade fundamental na garantia da qualidade da prestação dos cuidados 

hospitalares, exigiu um esforço significativo dos vários grupos intervenientes neste 

projecto formativo. Destaca-se que o número de formandos (728) envolvidos em 

formação nesta área temática, superou o objectivo que o CHLC havia 

contratualizado com a tutela. 

A área temática de "Sistemas de Informação e Informática" evidencia-se, ainda, 

como área dominante, visto ser fundamental como ferramenta de produtividade 

individual e organizacional, cada vez mais imprescindível em numerosas actividades 

profissionais, tratando-se de uma área objecto de profundas alterações ao nível do 

CHLC, EPE. 
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Em síntese, em 2008, procurou-se reforçar o papel da formação enquanto recurso 

privilegiado para a optimização das competências dos profissionais de saúde do 

CHLC, EPE, privilegiando-se, além de actividades formativas de carácter técnico, a 

valorização de outras competências dos profissionais, de uma forma globalizante e 

integrada, designadamente pelo reforço de investimento em formação nas 

competências de gestão e clínica. 

4.6. Investigação 

A investigação e o ensino são indissociáveis ao sucesso da actividade assistencial. 

Naturalmente que um Hospital com estas características terá obrigação de 

desenvolver uma vocação para o ensino pré e pós-graduado, já que pratica técnicas 

e desenvolve programas clínicos únicos em Portugal. 

Pelo ensino pós-graduado que venha a exercer passará, em grande medida, a 

criação de competências clínicas de que o País não pode prescindir. É por esta via 

que se formarão, também, os futuros profissionais 

desenvolvimento crescente de uma autonomia da 

e se assegurará o 

Medicina Portuguesa. 

Naturalmente que um competente ensino pós-graduado, em áreas tão especificas e 

complexas, terá que ser compreendido e apoiado na sua vertente financeira. Esta 

será assim, uma futura rubrica de inscrição de custos e proveitos que irá 

seguramente gerar um potencial com reflexo em matéria de ganhos, mesmo 

financeiros. E aqui, por duas vias possíveis: 

• A primeira, porque o adequado acompanhamento desde a aquisição dos 

conhecimentos técnico-científico (ensino pré-graduado) até à fase da 

sub-especialização (ensino pós-graduado na sua vertente externa), 

tornarão todo o esforço de transmissão de conhecimentos muito mais 

eficiente na assistência aos doentes e na utilização dos meios técnicos. 

• A segunda vertente radica na correcta organização das estruturas 

internas de ensino, que deverão evoluir de forma a apoiarem uma 

actividade constante, essencial e prestigiante, que pode ter um reflexo 

em mais valias económico-financeiras. 

Face a este entendimento, foi reforçada a ligação à Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Nova de Lisboa e a outras Instituições de Ensino da área de Saúde, 

desenvolvendo parcerias a diferentes níveis e em várias áreas por forma a cimentar 

o estatuto de Hospital com ensino universitário, imprimindo coerência a todo um 

plano de ensino pré e pós-graduado. 
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Um Hospital com as características descritas, tem o dever e a obrigação de 

desenvolver projectos de investigação que permitam acrescentar, sistematicamente 

mais valor aos conhecimentos e técnicas que domina e pratica. 

Esta vertente é indispensável para que a Instituição seja cada vez mais dinâmica, 

adeque a sua intervenção, nos diversos níveis e garanta a melhoria contínua de 

qualidade dos cuidados que presta. 

Para o CHLC, EPE, assume extrema relevância o incentivo ao desenvolvimento 

científico na área da prestação de cuidados de saúde. Esta linha de orientação 

estratégica, é essencial para a excelência da prestação e do desempenho 

institucional, bem como para a chamar a si os melhores profissionais 

proporcionando- lhes condições de progressão científica e técnica nas suas áreas de 

especialização. 

Actualmente, encontram-se em curso diversos projectos de investigação científica 

sendo que, alguns são desenvolvidos em parceria com diversas faculdades e 

entidades privadas. 

4.7. Participação do Utente 

O Gabinete do Utente, enquanto instrumento de gestão e meio de defesa dos 

Utentes dos Serviços de Saúde, tem como objectivo, não só, ser um espaço de 

mediação, de diálogo e de participação dos cidadãos, enquanto agentes detentores 

de direitos e deveres mas, também, tratar e encaminhar as exposições que visê1m o 

funcionamento da instituição. Os gráficos seguintes ilustram e quantificam a 

participação dos utentes na instituição. 
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848.875 
1.000.000 ... ~ -----:'~-------------------

! 

i 
100.000 1----: 

n.d. 

Total Doentes 

Atendidos 

Reclamações Bogios Sugestões 

CHLC, êPE 

Total de doentes atendidos e exposições recebidas em 2007 e 2008 (apresentação 
em escala logarítmica de base 10). 

Até 30 Dias 

- - - - - - - De 31 a 60 !las 

-2007 

De 61 a 90 !las 

Comportamento dos tempos de resposta em 2007 e 2008 

Verifica-se uma melhoria nos tempos de resposta. Em 2007 as respostas até 60 

dias representavam cerca de 38% do total enquanto em 2008 representaram cerca 

de 50%. A maior parte de reclamações incide sobre o tempo de espera para 

atendimento após triagem na urgência, embora representem apenas 0,3% do total 

de atendimentos. 
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S. Desenvolvimento estratégico e actividade prevista para 2009 !}f: 

5.1. Actividade Assistencial Prevista para 2009 

Relativamente à actividade assistencial, iremos dar continuidade ao programa de 

ajustamento e articulação das unidades dos hospitais integrados, continuando o 

processo de diminuição sustentada da lotação com especial atenção a épocas do 

ano mais sensíveis, procurando atingir uma redução gradual da demora média da 

instituição, tendo como objectivo o seu alinhamento progressivo às melhores 

práticas. 

Continuar-se-á a manter uma forte aposta nas áreas de ambulatório, estimulando 

especialmente o crescimento da Cirurgia em Ambulatório. Pretende-se criar 

Unidades de Cirurgia de Ambulatório no HSAC e no HSJ e melhorar as instalações 

da Unidade existente no HDE, de acordo com as recomendações da Comissão 

Nacional, tendo efectuado candidaturas a financiamento específico para esta área. 

Um dos pressupostos para atingir o objectivo acima referido é a rentabilização da 

utilização dos Blocos Operatórios existentes, promovendo o alargamento do seu 

período de funcionamento, sempre que a procura de cuidados o justifique. Todavia, 

a redução de médicos anestesistas e a dificuldade no seu recrutamento que se vem 

verificando, poderá dificultar esta rentabilização. 

Quanto às Consultas Externas, continuar-se-á a promover o desfasamento da sua 

programação, melhorando a acessibilidade, reduzindo os tempos de espera para 

marcação e no dia da consulta e monitorizando as taxas de cancelamento. Prevê-se 

para 2009 que a referenciação de doentes através do sistema informático aumente, 

o que nos permitirá monitorizar os tempos de espera e adequá-los às regras da 

consulta a tempo e horas. 
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Os principais indicadores de actividade para 2009 descrevem-se seguidamente, por 

comparação com o ano de 2008: jX 

A t .. d d A . t . I 2008 2009 ~% c tvt a e ssts encta Previsto 09108 

·-.... --
Internamento -- . --· . ' · -,~ 

Lotação 

Berçários 

Doentes Saídos 

Demora Média (sem Berçário) 

Actividade Cirúrgiea -
Cirurgia Programada Base 

Convenvional 

Ambulatória 

Cirurgia Programada Adicional 

Convenvional 

Ambulatória 

Cirurgia Urgente 

Cirurgia TOTAL 

Cir. Ambulat. I Cir. Programada (%) 

- - - -·- ·-- -·-·- -----··· - --- ---. 
. Urgência •' - , 

·---- -· . - -· . - -'" 
Total de Atendimentos 

Urgência Geral 

Urgência Pediátrica 

Urgência Ginecologia/Obstetrícia 

Ambulatório 
' 

r Consulta Externa 

Primeiras 

Subsequentes 

Peso das Primeiras Consultas (%) 

N.• Sessões de Hospital de Dia 

GDH Médicos de Ambulatório 

. 
1.175 1.155 

22 22 

41.124 40.425 

9,0 9,0 

••. 22.20Ô j 
-~. 

24.079 

13.522 13.491 

8.678 1 10.588 

1.614 1.552 

290 604 

1.324 948 

5.485 5.390 

29.299 31.021 

42,00% 45,01% 

. . -· ~-- -
259.243 257.917 

155.327 156.117 

92.245 91.300 

11.671 10.500 

-~ 

568.514 570.136 

141.007 149.359 

427.507 420.777 

24,80% 26,20% 

43.047 35.967 

11.954 10.611 

-1,73% 

0,00% 

i -1,70% 

I 

i -
I 8,46% 

I -0,23% 
I 22,01% 

I -3,84% 

I 108,28% 

I -28,40% 

! -1 ,73% 

I 5,88% 

I 3,0 

- , -0,51 o/o 

0,51% 

-1,02% 

-10,03% 

0,29% 

5,92% 

-1,57% 

1,4 

I 
I -16,45% 

-11 ,23% 

. · S.erviÇo. Do!!!.i~iliãrio 
__ To_t_a_l d_e_V_i_si_ta_s _________ ..,L_ ___ • -_2_.7_8_7-'-1 ___ 2_._76_0_,1 I -0,97% 

'! . ~ -0,69% 

Cesarianas(%) 29,47% 28,98% -0,5 
--------~~----------------~------~~------~~ 

5.2. Principais Programas de Melhoria 

As orientações estratégicas do CHLC, EPE, são as seguintes: 
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• Desenvolvimento das opções de resposta em ambulatório nas áreas médica 

e cirúrgica; 

• Prosseguir a concretização da estrutura intermédia de gestão, prevista no 

Regulamento Interno e desenvolvimento dos princípios de contratualização 

interna de meios e resultados. 

O desenvolvimento do Hospital encontra-se norteado, a longo prazo, pela 

construção e início de actividade em 2012, do novo Hospital de Todos os Santos 

(HTS), que virá substituir os pólos assistenciais que actualmente integram o CHLC, 

EPE. Este novo Hospital contribuirá para a redefinição da rede de prestação de 

cuidados na cidade de Lisboa, será altamente diferenciado e abrangente, com 

capacidade de resposta às solicitações de todo o país nalgumas especialidades, 

conjugando a excelência clínica com o ensino universitário e o reconhecimento por 

parte da população que servirá. 

Para preparar a entrada em funcionamento do futuro Hospital, serão concretizadas, 

de forma progressiva e organizada, diversas reestruturações, já iniciadas em 2007, 

quer quanto ao modelo organizacional, quer em tudo aquilo que for possível e 

economicamente viável. 

A transição começou pela reestruturação do actual modelo organizativo em 

unidades que congregam os anteriores serviços existentes, captando sinergias, 

conferindo-lhes massa crítica e atribuindo maior autonomia de gestão com, 

obviamente, maior responsabilidade. Esta reorganização assenta nos seguintes 

critérios: 

• Integração de serviços: procura de racionalização de recursos com ganhos 

de funcionalidade, evitando duplicações de áreas idênticas; 

• Centralização de áreas ou serviços dispersos pelos diferentes Hospitais, 

particularmente os transversais, como os meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica; 

• Desenvolvimento de sectores diferenciados, que poderão corresponder a 

unidades funcionais capazes de gerar uma experiência acumulada, até agora 

dispersa pelos serviços; 

• Reforço de uma lógica de reorganização das Áreas Clínicas, que assegure a 

coordenação das unidades; 
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• Reorganização interna dos serviços, no sentido de poder garantir a 

actividade clínica ao longo da manhã e da tarde e o apoio das especialidades 

à urgência; 

• Promoção de uma redução significativa do número de camas: redução 

sustentada das demoras médias; reforço progressivo da actividade de 

ambulatório; 

• Constituição de um gabinete que promova a monitorização e uniformização 

de procedimentos entre as diferentes áreas, assente na análise de 

resultados clínicos. 

O desenvolvimento da política de recursos humanos continuará a ter em 

consideração: 

• Os recursos actualmente existentes e a sua projecção para os próximos 

anos; 

• A necessidade de um equilíbrio entre as contratações e as aposentações, 

que garanta a renovação, num quadro de alterações progressivas do perfil 

assistencial; 

• Uma especial relevância para as competências técnicas necessárias, para 

que as unidades organizacionais disponham de quadros profissionais 

diferenciados nas diversas patologias; 

• O reforço das condições que garantam a formação profissional. 

Entende-se que esta área deve ser desenvolvida dentro de parâmetros de 

adequação técnico-científicos e também económico-financeiros, num modelo de 

parcerias públicas e público/ privadas com carácter não só nacional mas, sempre 

que possível, Europeu e Internacional. 

O desenvolvimento da rede de cuidados continuados e a reestruturação do 

funcionamento dos cuidados de saúde primários, vertentes decisivas para que se 

possa melhorar a adequação da utilização da capacidade hospitalar instalada, 

continuarão a merecer especial atenção. 

Na vertente financeira continuarão como principais objectivos estratégicos: 
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• Desenvolver o controlo orçamental global e descentralizado por unidades de 

negócio; 

• Garantir a sustentabilidade económica e financeira; 

• Melhorar a eficiência na facturação e na cobrança; 

• Optimização das compras e minimização dos stocks, através ela participação 

na Unidade de Serviços Partilhados de Compras e Logístic<~, que visa a 

implementação e operação de uma estrutura capaz de centralizar e 

racionalizar a aquisição de bens e serviços, visando a melhoria da eficiência 

e contribuindo para atingir os objectivos de contenção c:le custos da 

instituição e nacionais; 

• Alterar as linhas de produção, identificando de forma objectiva áreas que 

não têm qualquer remuneração no contrato de programa (por exemplo, 

MCDT que têm um custo que supera em muito o valor agregado das 

consu I tas); 

• Actos médicos que não têm tabela; 

• Actos de outras profissões que já são muito diferenciadas e por isso devem 

ser separadas e identificadas com valor associado; 

• Deve ser desenvolvida uma metodologia rigorosa para a contabilidade 

analítica e que todos os agentes devem respeitar. 

Relativamente aos utentes, continuar-se-á a desenvolver uma pol ítica que visa 

garantir uma melhor acessibilidade aos cuidados que prestamos, atr.avés da ligação 

efectiva com outros agentes prestadores de cuidados, nomeadamente, Centros de 

Saúde, outros Hospitais e cuidados continuados nas suas diversas modalidades, 

promovendo a adequação da utilização dos recursos e a melhoria da satisfação. 

Procurar-se-á diversificar as linhas de produção de cuidados, introduzindo formas 

inovadoras eficazes e mais cómodas para os utentes, potenciando as novas 

tecnologias e canais de comunicação. 

Continuarão a ser desenvolvidos projectos de acreditação e de certificação da 

qualidade dos cuidados e programas de benchmarking. 

Continuará a ser desenvolvida a política de colaboração na s;ustentabilidade 

financeira e técnica do Serviço Nacional de Saúde, promovendo também a sua 

credibilidade através do estabelecimento das melhores práticas de gestão. 
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5.3. Governação 

Missão, Objectivos e Políticas 

A Missão, Valores e Objectivos do CHLC, EPE, referenciados no presente relatório 

encontram-se disponíveis para consulta por todos os seus colaboradores quer na 

Intranet quer na sua página Web. Além de serem referidos no Plano de Negócios, 

nos documentos sobre Política da Qualidade, nos Planos de Desempenho e no 

Relatório e Contas de 2007, bem como no presente. 

A organização clínica do CHLC, EPE, adapta 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 

actuação apropriada às suas necessidades, seguindo as melhores práticas clínicas e 

numa lógica de eficiente utilização dos recursos, garantindo o acompanhamento da 

evolução tecnológica que a medicina actual exige e a necessidade de manter a sua 

capacidade competitiva. 

As estratégias definidas para atingir os objectivos propostos já se encontram 

igualmente expostas, quer em termos dos resultados alcançados em 2008, quer 

relativamente à actividade proposta para 2009, bem como às orientações 

estratégicas mais relevantes para atingir esses objectivos. 

Sem prejuízo da actividade corrente desenvolvida no CHLC, EPE, o Centro 

Hospitalar antecipa, desde já, a entrada em funcionamento do novo Hospital de 

Todos os Santos que virá substituir os Hospitais de Santa Marta, S. José, Capuchos 

e Dona Estefânia, cuja concretização se prevê que, a médio prazo, se torne uma 

realidade. Este novo hospital, parte fundamental do projecto de reorganização da 

rede de prestação de cuidados na cidade de Lisboa, estará dotado do maior nível de 

diferenciação tecnológico, 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 que servirá. 

O CHLC, EPE, estabeleceu oportunamente um Plano de Negócios (Business Plan) 

para o período de 2007/2012 onde definiu, de acordo com a Tutela, os seus 

objectivos organizacionais concretos, que tem vindo a reajustar anualmente no 

Plano de Desempenho, designadamente através da contratualização anual dos 

níveis de actividade esperados. 

O CHLC, EPE, desenvolve a sua missão centrado 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 
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tendo como referências fundamentais para a governação clínica, os seguintes 

pressupostos: {~ 

a) Responsabilizar a Instituição e os seus profissionais individualmente pela 

qualidade dos cuidados prestados, apostando na sua melhoria contínua, e 

aumentando assim a confiança dos Utentes do CHLC, EPE; 

b) Garantir a melhor articulação entre os diversos estratos profissionais, 

procurando assim um correcto equilíbrio entre os recursos humanos e 

financeiros, a necessidade de práticas modernas e de qualidade adequadas 

às necessidades sentidas pelos doentes e expectáveis pelos profissionais; 

c) Promover a abordagem sistemática da redução dos riscos para o doente 

através do desenvolvimento de uma cultura de segurança no CHLC, EPE; 

d) Planear as actividades e os cuidados centrados nas necessidades dos 

doentes e das suas famílias, disponibilizando informação acessível, numa 

relação correcta, transparente e de profundo respeito pelo doente; 

e) Procurar diminuir ou mesmo anular a diversidade dos processos e 

resultados, obtendo uma uniformização facilitadora e coerente; 

f) Projectar no quotidiano hospitalar a mais valia do trabalho multidisciplinar e 

de equipa; 

g) Adaptar sistematicamente práticas baseadas em evidência, reduzindo e 

limitando os riscos inerentes à prática clínica; 

Regulamentos internos e externos 

Desde 17 de Março de 2008 o CHLC, EPE, possui um regulamento interno 

homologado pela Tutela, para cuja formulação concorreu o contributo de um 

número significativo dos seus profissionais. Este regulamento encontra-se 

amplamente divulgado e acessível na intranet da instituição. 

Para além desse documento orientador de referência, o CHLC, EPE, detém 

igualmente 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 actualmente o integram aderiram, os quais 

operacionalizam as políticas e estratégias definidas, e que são controlados por um 

sistema de gestão que assegura a sua permanente divulgação, actualização e 

também a consistência com as políticas e estratégias definidas globalmente pelo 
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Hospital. Está em fase de concretização progressiva o alargamento deste processo 

aos quatro hospitais integrados, visando a uniformização de processos. 

Em 2007 foi obtida a reacreditação aos Hospitais de Santa Marta e Dona Estefânia, 

pelo HQS, com validade até 2009. Em 2008 foi assinado contrato para a 

reacreditação desses hospitais visando a prazo a acreditação de todo o CHLC, EPE,. 

Informações sobre transacções relevantes com entidades relacionadas 

Não aplicável ao CHLC, EPE, 

Indicação do modelo de governo 

Os órgãos sociais encontram-se referenciados no presente relatório. 

A Auditoria Interna é assegurada pela firma Gonti-Contabilidade e Gestão, Lda. 

Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

O quadro referente às remunerações dos órgãos sociais encontra-se no Anexo I, ao 

presente Relatório. 

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e 

ambiental I Avaliação sobre o grau de cumprimento dos princípios de bom 

governo 

Sustentabilidade económica 

Quando da criação do CHLC, EPE, foi apresentado um Plano de Negócios para o 

período de 2007 a 2012. Nesse plano de negócios encontrava-se previsto um 

resultado líquido positivo para o exercício de 2008. Esse resultado não foi atingido 

mas devemos ter em consideração que estava prevista a atribuição de uma verba 

de convergência no valor de 79.128.000 €, tendo sido efectivamente atribuída a 

importância de 55.731.224,55 €. 

Esta verba que se destina a compensar as obrigações no contexto do SNS, tem 

particular relevância quando nos confrontamos com um Centro Hospitalar 

constituído por edifícios muito antigos, a maior parte dos quais de estrutura 

conventual, com a necessidade permanente de intervenções de manutenção. Por 

outro lado a dispersão dos edifícios ( 4 hospitais) e a perspectiva de mudança para 

um novo espaço, condicionam a realização de grandes investimentos que 

possibilitassem maiores níveis de concentração de serviços e consequentemente 

maiores economias de escala. 
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O resultado líquido do exercício foi, no entanto, cerca de 2.700.000 € inferior ao 

previsto no Contrato Programa de 2008. 

Os objectivos regionais de desempenho econômico-financeiro fixados para 2008 

foram todos superados. O esforço de contenção de custos continuará a ser 

prosseguido em 2009. 

Sustentabilidade social 

O CHLC, EPE, prossegue como linha de orientação estratégica a procura sistemática 

de feedback dos utentes, internos e externos, considerando, as suas 

opiniões/sugestões/reclamações como um instrumento essencial para uma análise 

das situações problema e sua eventual correcção. 

Para tal, a par dos Livros de Reclamações, tem a funcionar, projectos paralelos de 

recolha de sugestões/reclamações que possibilitam aumentar significativamente 

essa participação e desenvolver simultaneamente acções que contribuam para a 

melhoria da qualidade dos serviços que presta. 

Como exemplo, pode referir-se o projecto "Mostre-nos um Cartão", a decorrer no 

Hospital de Santa Marta, que teve no ano de 2008, uma participação de 211 

folhetos. Destes folhetos, 77 correspondiam a cartões verdes (satisfeito com o 

serviço), 38 a cartões amarelos (Pouco satisfeito), e 77 a cartões vermelhos (Nada 

satisfeito). Destes últimos uma parte significativa relacionada com tempo de espera 

no dia da consulta, o que levou já á tomada de medidas nesta área. 

Como consequência deste projecto o Hospital vem desenvolvendo, ao longo dos 

últimos anos, um conjunto de acções na sequência das reclamações ou sugestões 

dos doentes e profissionais que representam um investimento significativos, em 

termos de melhoria das condições de privacidade, conforto, minimização do ruído, 

beneficiação de instalações sanitárias, entre outras. 

O CHLC, EPE, enquanto Hospital EPE, participa no estudo da Avaliação Percebida da 

Satisfação dos Utentes dos Hospitais do SNS, realizado através de uma parceria da 

tutela com o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 

Universidade Nova de Lisboa (ISEGI/UNL), para o estudo ECSI-Portugal (Índice 

Nacional da Satisfação do Cliente), do qual tem produzido resultados relativos à 

qualidade de serviço e satisfação do cliente de diversos sectores de actividade em 

Portugal. 

Na definição de objectivos individuais aos trabalhadores util izou-se o inst rumento 

da avaliação de desempenho de fo rma t ransversa l, tendo abrangido não só os 
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funcionários públicos das carreiras do regime geral, mas igualmente cor ç:os 

especiais e contratados, numa iógica de uniformização do sistema de avaliaçã() de 

todos os profissionais. No entanto, atendendo a que a passagem a Centro 

Hospitalar só se verificou em Março de 2007, esta situação não foi uniforme para 

todos os trabalhadores que transitaram dos quadros dos diferentes hospitais. Em 

2008 o instrumento foi quase plenamente utilizado sendo concluído em 20,09 

através do SISQUAL. 

A Comissão de Humanização e Qualidade, as Ligas dos Amigos dos Hospitais qjue 

integram o CHLC, EPE, a Biblioteca e a Comissão do Património para além da 

dinamização das áreas que lhes competem, têm vindo igualmente a promover 

várias iniciativas com o envolvimento dos profissionais do Hospita l e 

nomeadamente através dos Dias de cada um dos quatro hospitais, o Dia de Natal, 

organização de debates, promoção de exposições de peças de arte realizadas pe bs 

profissionais. O Gabinete de Comunicação tem dinamizado actividades que juntam 

os profissionais do hospital com a comunidade, através das Juntas de Freguesia da 

sua área de influência. 

Sustentabilidade ambiental 

O CHLC, EPE, tem como premissa a sensibilização, a consciencialização e a 

responsabilização de todos os profissionais para a gestão do risco nas suas vá r ias 

vertentes. Quanto à preocupação ambiental, desenvolveu um conjunto de medi das 

concretas de melhoria, relacionadas com a correcção de diversas situações e que, 

resumidamente, abordaram os pontos seguintes: 

No âmbito da Saúde Ocupacional 

• Melhoria das condições ambientais; 

• Análise dos acidentes e incidentes de trabalho; 

• Análise de higiene e segurança nas zonas comuns; 

• Realização do registo dos EPI; 

• Auditar a utilização dos EPI; 

• Formação dos profissionais sobre exposição a fluidos potencia lmente 

infecciosos e movimentação inadequada de cargas; 

• Vídeo-vigilância de determinadas zonas de risco do Hospital. 

No âmbito da Gestão de Resíduos 

O CHLC, EPE, desenvolveu uma actividade de identificação, análise e avaliação dos 

riscos nas áreas comuns e nos serviços do hospital, de monitorização das medüdas 
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correctivas planeadas versus as implementadas e da reavaliação dos riscos 

identificados. 

No âmbito da gestão de resíduos hospitalares desenvolveu um trabalho sobre a 

qualidade dos mesmos e nomeadamente dos seus efluentes líquidos, o que 

possibilitou o controlo deste tipo de poluentes com as vantagens óbvias para o 

ambiente da comunidade envolvente. Os resíduos abordados foram entre outros 

solventes, líquidos lavagem, licores não orgânicos, solventes não halogenados, 

corantes, líquidos desinfectantes, detergentes, películas de raios-X contendo prata, 

resíduos hospitalares do grupo III e IV, produtos químicos contendo substâncias 

perigosas, papel e cartão, lâmpadas fluorescentes contendo mercúrio, num peso 

total anual de 222 toneladas. 

As unidades abrangidas foram diversas, nomeadamente a Patologia Clínica, 

Anatomia Patológica, Bloco Operatório de Cirurgia Cardiotorácica, Laboratório de 

Hemodinâmica, Imagiologia, várias unidades de internamento, Unidade 

Broncologia, Serviço de Imuno-hemoterapia, Serviços Farmacêuticos, assim como 

algumas áreas administrativas. 

No âmbito da Prevenção de Incêndios 

Na implementação da sua estratégia de responsabilização de todos os profissionais 

para a Gestão do Risco e sendo a segurança contra incêndios uma das mais 

relevantes, tornou-se essencial o desenvolvimento de um programa global nesta 

área. 

Um dos pilares deste programa, foi a realização de acções formativas para todos os 

profissionais do Centro Hospitalar, pois como se sabe a negligência deste tipo de 

riscos poderá conduzir a consequências catastróficas num meio hospitalar. 

Neste âmbito, a Portaria n .o 1275/2002 de 19 de Setembro, veio obrigar as 

instituições hospitalares a promoverem anualmente formação para todo o pessoal 

sobre sensibilização geral e instruções técnicas básicas de manipulação dos meios 

de primeira intervenção - extintores portáteis e carretéis. Também os vários 

Projectos de Acreditação desenvolvidos a nível nacional (Health Quality Service e 

Joint Commission) preconizam normas e critérios de qualidade que visam formação 

e treino em combate a incêndios para todo o pessoal, pelo menos anualmente. 

Assim, tornou-se mandatário que os profissionais desenvolvessem conhecimentos e 

competências nesta área com vista à promoção de uma cultura de prevenção e de 

segurança no CHLC, EPE, através da participação nos cursos de formação 

adequados. No final destes cursos, os formandos ficaram habilitados a : 
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• Enunciar o fenómeno do fogo e principais riscos de incêndio; 

• Adoptar os procedimentos básicos de prevenção contra incêndios; 

• Identificar os aspectos gerais de organização da segurança definidos em 

planos de emergência; 

• Interiorizar a conduta a ter em caso de detecção de um incêndio ou outra 

situação de emergência; 

• Saber utilizar o agente extintor adequado ao tipo de combustível presente. 

Desenvolvimento sustentado 

Para futuro, o CHLC, EPE, deverá continuar a reforçar as sinergias da junção 

realizada em 2007 e a articulação com outros hospitais, na linha da reestruturação 

da rede hospitalar de Lisboa, através da celebração de protocolos com instituições 

cuja actividade é complementar à desenvolvida pelo CHLC e que reúnem 

competências necessárias no novo Hospital de Todos os Santos. 

Também continuará a constituir preocupação a contenção da despesa e o 

aperfeiçoamento do processo de contratualização da actividade assistencial quer 

através do desenvolvimento da contratualização interna quer através do reforço dos 

mecanismos de monitorização e acompanhamento pelos órgãos de tutela, 

encaixando a pressão do crescimento dos custos, nomeadamente os que advém 

das novas terapêuticas medicamentosas. 

Código de Ética 

É esperado que todos os trabalhadores do CHLC, EPE, se rejam pelos seus códigos 

de ética profissional e, nomeadamente, os médicos e enfermeiros dispõem de 

códigos deontológicos aprovados e publicados pelas respectivas Ordens 

Profissionais. 

A necessidade de cumprir o código próprio de cada profissão é sempre realçada. 

Para os trabalhadores em regime de nomeação pelo seu estatuto próprio, e para os 

trabalhadores em contrato individual de trabalho por uma cláusula do seu contrato 

(Deontologia), que dispõe o seguinte: 

"É considerada infracção disciplinar qualquer acção ou omissão, dolosa ou 

negligente, por parte do SEGUNDO CONTRAENTE violadora do Código Deontológico 

da respectiva profissão bem como das normas internas do hospital ". 
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5.5. Principais Investimentos Previstos para 2009 

Os equipamentos e infra-estruturas actuais continuam a condicionar o exercício da 

actividade e terão de ser revistos, tendo em especial consideração que, em regra, 

os equipamentos têm um tempo de vida útil entre os 3 e os 5 anos. O plano de 

investimentos continuará a ter em linha de conta o desenvolvimento das seguintes 

acções e procedimentos: 

• Levantamento dos recursos existentes; 

• Acompanhamento da evolução tecnológica que a medicina actual e de 

qualidade exige; 

• Necessidade de tratar os doentes de acordo com as melhores práticas e 

manter uma capacidade competitiva em relação a outros hospitais 

congéneres; 

• Necessidade de relocalização de algumas especialidades, no quadro da 

constituição das novas áreas; 

• Forte aposta no desenvolvimento de Sistemas de Informação Integrados 

eficientes e eficazes, que sustentem a tomada de decisões estratégicas e 

operacionais aos diferentes níveis de decisão. 

Os investimentos previstos para 2009 a 2011 são os seguintes: 

2008 2009 2010 2011 

421 -Terrenos e Recursos Naturais 

422 - Edifícios e Outras Construções 1.060. 719,94 590.000,00 205.000,00 125.000,00 

423 - Equipamento Básico 

4231-Médico-cirúrgico 

4232-De imagiologia 
. . 

4233-De laboratório 

4234-Mobiliário hospitalar 

5.876.808,99 
. ---- -

1.132.945,00 

3.150.554,41 

10.426,30 

966.087,40 

12.855.073,00 
-- - · -• · . ---------- ·-- · 

2.095.647,00 
- - -

9.840.000,00 
-

24.426,00 

550.000,00 

948.980,00 495.000,00 
- ·· -~---.- -- ----r .. - --·-·-·--·-

798.980,00 410.000,00 
-

125.000,00 10.000,00 
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4235-De desinfecção e esterilização 

4236-De hotelaria 

4239-0utros 

424 -Equipamento de Transporte 

425 - Ferramentas e Utensílios 

5.406,58 

280.732,00 

330.657,30 

9.391,04 

60.000,00 

30.000,00 

255.000,00 

70.000,00 

1.500,00 

25.000,00 

70.000,00 

CHLC, EPE 

75.000,00 

426- Equipamento administrativo e Informático 2.372.286,10 6.220.000,00 500.000,00 475.000,00 
-·------·- --·-- -·--··--··---·-·-- ------·-·---·---·-··-·-------·----··-·----·-·-----·- -----------··--·---·--·· 

4261-Equipamento administrativo 118.027,28 20.000,00 

4262-Equipamento informático 0,00 6.200.000,00 500.000,00 475.000,00 

42621-Hardware 1.672.642,12 1.500.000,00 450.000,00 450.000,00 
· ·- -· -·-- --·· ·- - ~ -- -- ----- . ------·------- -- --- -------·-· 

42622-Software 581.616,70 4.700.000,00 50.000,00 25.000,00 

-s~b=i-~~~- ··- -~-~ 
.. -

..... -:::"" •••:•~ ~vJI:• "t" ··oy•-;-.,•,...-•-. -~-:-<; ·- -••"'V -• 

- 0,90 • - ,·19.736.573,.00 1.723.980,00 Ü95.000,00 

429 -Outras Imobilizações Corpóreas 73.036,80 219.850,00 

· Total 

7 0 de 7 1 



Relatório e Contas 2008 CHLC,EPE 

6. Proposta de Aplicaçã·o de Resultados 

Propõe-se que o resultado líquido negativo de -30.214.622€ seja transferido para a 

conta de resultados trans itados. 

7 1 de 7 1 



Relatório e Contas 2008 CHLC,EPE 

7. Demonstrações Financeiras 

7.1. Balanço Analítico 

7.2. Demonstrações de Resultados 

7.3. Demonstrações de Resultados por Funções 

7.4. Demonstrações de Fluxos de Caixa 



Bl aançoem 31 d D ezem e r o e a ores expressos em euros b d 2008 (VI 
2008 I 2007 

JICTTVO BRUTO AMORTIZ. AJUST. I ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO 

Activo 
IMOBILJZADO: 
Bens de domínio público: 
lmcbilizaç5es Incorpóreas: 
Despesas de ins!Elação 1.644.786.78 1.636.597,53 8.1!19,25 8.189,25 
Despesas de invastigação e desenvolvimento 712755,68 712745,52 '10,16 360,97 
Propriedade induslrià e oulros direitos 0,00 
Trespasses 
lmobi'!zado em curso 
Aõanlamentos por conla imoblizações incorpóreas 

2.357.542.46 2.349.343,05 8.1!19,41 8.55(),22 

lmobillzaçêGs corpbreas: 
Terrenos e recursos nall!rais 0,00 
Ediiíáos e oulras construções 66.836.045,48 41.534.476,19 25.301.5!i9,29 27.518.896,94 
Equ~ento~ 67.809.962,82 44.761.332,91 23.048.~:9,91 24.452.368,05 
Equ~ento de lransporte 173.326,54 136.310,34 37.0116,20 60.994,93 
Femunenlas e utensmios 292.292,23 149.335,33 14291i6,90 195.940,46 
Equipamento administrativo 11.282476,77 6.934.552,49 4.347.9;!4,28 3.523.486,09 
Taras e vasihame 913,13 894,SO 118,23 39,5() 

Outras imob!izaçôes corpóreas 519.583,12 230.363,65 289.1!19,47 26ô.8!l6,74 
lmobfJZaçõers em curso I 7.415.876,15 7.415.8i'6,15 2.661.578,89 
Amanlamentos por conia imobfrzações corpóreas 0,00 

154.330.456,24 93.747.265,81 60.583.1!10,43 58.680.10950 
Investimentos financairos: 
TíhJos e outras aplicações financeiras 1.044,45 1.01~.45 1.044,45 
tmobfrzações em curso 0,00 

1.04445 000 1.0<14,451 1.044,45 
ClRCULA."'TE: 
Existências: 
Matérias primas, subsicfáias e de consumo 12.623.865,44 194.634,53 12.429..2<!0,91 14.507.432,27 
Mercadorias 0,00 

12.623.865,44 194.634,53 12.429..2<10.91 14.507.432.27 
DMdas de terceiros- !lééio e longo prazo 
OienlasC/C 0,00 0,00 
Oienlas e utenlas de ccllrança dll'lidosa 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,001 0.00 
OMdas de teTC3ircs. Curt>: prazo 
O'~entes ele 23.027.414,37 5.218.229,77 17.809.1114,60 56.455.560,54 
Utentesc/c 

I 
18.126,46 0,00 18.1:!6,46 17.674,00 

lnsõ!uições do Ministério da Saúde 42.200.095,64 0,00 42.200.0H5,64 29.129.$56,09 
Oienlas e utenlas de cobrança duvidosa 9.593.520,42 7.665.477,38 1.928.0<13,04 0,00 
Atianlamenlos a fornecedores 87.288,89 0,00 87208,89 48.072,81 
Adianlamentos a iomecedores de imolf.izado 0,00 O,CoO 0,00 0,00 
Estado e oub'os entes públicos 536.059,03 0,00 536.0~i9.03 312.779,52 

Ouiros devedores 7.823.546,48 359.099,95 7.464.446,53 7.697.383,62 
83.2SS.D51,29 13.242.807,10 70.043.24419 93.%1.426,58 

Trtulos negociáveis: 

44.000.000,001 
Outros titules negociáveis 
Outras apicações de tesouraia 44.000.000,00 

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 
Depósitos em insiiiuições financeiras e caixa: 
Depósitos em imtiluições finencelras 21.562.865,04 21.562.8{)5,04 65.161.997,38 
Cai;(a 7.927,13 7.9:27,13 9200,21 

21.570.792,171 21.570.7!!2.17 65.171.197,59 
Ae-."scimcs e ciiferimen1os: 

Acréscimos de provei!os 38264.940,73 38.264.940,73 14.623.136,52 
Custos ciieliC-os 86.039,19 86JJ:l9,19 17.435,85 

38.350.979,92 ·ss.35o.sir9.92l 14.640.572,37 

Tctsl de amorti2a9ões 96.096.608,86 

Total de provisê&s 13.437.441,63 

T otaJ do activo 356.520.731,97 109.534.050,49 246.986.6131,48 246.670.333,08 



Balanço em 31 de Dezembro de 2008 (Valores expl'e$$0$ em euros) 
2008 

Fundos próprios e passivo 
Fundos põóprtos: 
Patrimálio 71.555.000,00 
Reservas d9 reava!sçéo 5.178.847,()6 
Resc..!VaS: 
Reserv-aS :sgas 871.963,04 
ResaNaS ivres 
Re&"..MlS de SPA 38.957.624,28 
RBSS!V8s de EPE 204.671,16 
ResaiVBS contmtuais 

Subsidies 2.235.328,10 
Oosçõo...s 1.693.576,08 

Sub-to'.al 120.697.009,72 

Resu~ados transitados -93.361.455,61 
Resul!íldo fquido do exercício -30.214.622,47 

Total do capital proprlo -2.879.068,3$ 

Passivo: 
2.406.749,741 Provisées pera riscos e encatPS 
2.406.749,74 

Divides a tercairos • Médio e longo plllZo: 
Fornecedores de lmobii:zado 
Olvidas a tercairos ·Curto p=: 

Adianle.'llentos de cientes, li!Entes e insiiiuições do Minisiério da Ssúda 6.01&311,88 
Fomeoedor>...s c/c 35.698.757,59 
Foolecedores - Facturas em recsp;:ã:1 e confer'..ncie 8.998.610,85 
Ou!ros empréstimos obüeos 125.031.951,92 
Fornecedoras ce imobiizado ele 2.561.716,90 
Estado e outros entes púbicos 5.144.612,25 
Ou!ros creecres 20.942.953,29 

204.396.914,68 
Acrêsclmcs g diferimentos 

Acréscimo de cus!os 36.501.087,81 
Proveitos dii-..ricics 6.560.997,61 

43.062.085,42 

Total do Passivo 249.8S5.i'49,84 

I Total dos fundos Próprios e do passivo 246.986.681,48 

O Ccnrello de AdminislreçãJ 

CENTRO 
HOSPlTALAl<. 
DE LISBOA 

2007 

50.446.000,00 
5.178.847,()6 

871.963,04 

38.957.624,28 
204.671,16 

2.235.328,10 
1.656.035,16 

109.55().468,80 

-85.728.872,56 
-3.177.295,40 
20.644.3ll0.84 

2.666.008,96 
2.665.008,96 

9.959.702,62 
144.265.260,31 

5.392.987,27 

5.658.738,85 
5.054.678,11 

19.470:423,17 
189.802.790,33 

27.814.821,12 
5.742.411,83 

33.557.232,95 

225.026.032,24 

246.670.333,08 
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7.3.A - FLüXOS FIN4NCEIROS- RECEITA. 20~.U.Z:i 

Pec-i3ào ~e 1 de J A.J\'E!RO cil de DEZEMBRO de 2008 
UJJ!f' ·~ 

CONTAS A DÉBITO VALORES 

CÓDIGO I>ESIG!olAÇ.4.0 COBRADOS A. COBRAR I 
I 

TOTAL 

-Caixa 9 200.21 9 200.21 

-Depósitos 65 161 997.38 65 161 997.38 

I - SALDO Th.TICIAL: 65171197.59 65171197.59 

15 Titulas negociáv~.s 0.00 0.00 0.00 

18 Outras aplicações de tesouraria 0.00 0.00 0.00 
--------------------------- --------------------------- ------·--------------------

Total das contas 15/18 : 0.00 0.00 0.00 
-------------------------- .. ...................................................... ------------- .. ---------·---

219 Adiantam.."tltos de clientes 248 433 988.47 0.00 248 433 988.47 

229 Adiantamentos de fomeredores 274435.20 87 288.15 361 723.35 

23 Empréstimos obtidos 125 031951.92 0.00 125 031 951.92 

24 Estado e outros entes públioos 42 440 733.51 0.00 42 440 733.51 

261 Adiantam.."tltos a fornecedores de imobiliizado 0.00 0.00 0.00 

262 Adiantamentos a pessoal 211589.17 0.00 211589.17 

263 Sindicatos 335 720.20 0.00 335 720.20 

264 Regular'..zação de dividas por ordem do tesouro 0.00 0.00 0.00 

268 Devedores e credores diversos 1953 476.87 0.00 1953 476.87 -- .. --- .... -- .. -.. -.. ------------ --------.. ---------------- ....... ...... -----.--------------.......... 
Totl!l das receitas de fundos alheios : 418 681 895.34 87 288.15 418 769 183.49 ------ ............................................. ---------------------------- ----------------···---------

2745 Subsídios de investimento 1178 028.18 0.00 1 178 028.18 

2748/9 Outros proveitos diferidos 0.00 762 625.00 762625.00 
--------------------------- ---------------------------- ...... -.......................... ----.. -------

Total da conta de proveitos diferidos: 1178028.18 762625.00 1940653.18 
-------------------- ................ ---------------------------- ----------------------------

28 Empréstimos concedidos (Amortizações) ------.--•.•... -· .... 9, 9.Q- . -. ··--------·--.--... '!~99 .. ..................... 9:9.9 •. 
51 Fundo Patrimonial (Capital Social) ......... JJ.J.9~.9.Q9,9.Q. 0.00 .......... !} __ 1_9~.9.99:9.9 .. ......................................................... .. 
575 Subsídios 0.00 0.00 0.00 

576 Doações 0.00 2460.00 2460.00 
..... --... ---------------------- --... -.. ------ .. ----------- ...... -- .................. -------------------.. 

Total da conta de reservas: 11109 000.00 2 460.00 11111460.00 
....... --... --------------------- ---------------------------- ... --------- ...... -- .. ---.. --------

711 Vendas 50.00 0.00 50.00 
712 Prestações de serviços 115 970 686.15 194 236 641.57 310 207 327.72 
72 Impostos e taxas 0.00 0.00 0.00 
73 Proveitos suplementares 710286.53 118 210.48 828497.01 
741 Transferências do tesouro 0.00 0.00 0.00 
742 Transferências correntes obtidas 7984.38 80 211.00 88 195.38 
743 Subsídios oorrentes obtidos-Outros entes públicos 0.00 0.00 0.00 
749 Subsídios correntes obtidos-De outras entidades 0.00 0.00 0.00 
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 4083 574.25 12 889 381.00 16 972 955.25 
78 Proveitos e ganhos financeiros 3 281 042.03 - 191 820.92 3 089 221.11 

79213/415/8 Proveitos e ganhos extraordinários 141365.90 1 040 731.82 1182 097.72 
-. .. -- .......... ------- .......... ----- .... ---------- .. -------- .. -.. -...... ................................... --------- .. 

Total dos proveitos do exercido : 124 194 989.24 208173 354.95 332 368 344.1' 
-----------------------.. --- ---------.. ------------------ ------------------- ........ -· 

U- RECEITAS EXERCÍCIO: 555163 912.76 I 209 025 728.10 764 189 640.85 

797 Correcções relativas a exercícios anteriores 244 800 274.46 -168171 765.46 76 628 509.00 ------- .......................................... ................................. ...... ................... --------------------................ 
ill- RECEITAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 244 800 274.46 -168171 765.46 76 628 509.00 

TOTAL GERAL 865 135 384.81 40 853 962.64 905 989 347.45 
-. 

POCMS-7.3A O Conselho de Administração, 



7.3.A -FLUXOS FI1vAJ~lCEIROS-DESPESA 
?e!iroo ee I. ce JL!I("'EIRO ll âe DEZE..l\[BRO de 2008 

-
CONTAS A CRÉDITO I VALORES 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO I PAGOS I EM DÍVIDA TOTAL 

219 Adianta!nv"'ltos de clientes 294 679 675.90 -36 285 984.81 258 393 691.09 

229 Adiantame!Itos a fornecedores 313 650.54 0.00 313 650.54 

23 Empréstimos obtidos 0.00 125 031951.92 125 031 951.92 

24 Es>.ado e outros entes públicos 43 027741.44 3 068 820.31 46 096 561.75 

261 Adiantamentos a fa,_-ueca..dores de imobilizado 0.00 0.00 0.00 

262 Adiantamentos ao pessoal 214 568.15 -2 978.98 211 589.17 

263 Sindicatos 336407.86 26 645.52 363 053.38 

264 Regularização de dividas por ordem do Tesouro 0.00 0.00 0.00 

268 Devedores e credores diversos 2 945386.07 764917.58 3 710303.65 
............................................... ............................ .......... -------- .................................. -- .... 

Total da despesa de fundos alheios : 341 517 429.96 92 6G3 371.54 434 120 861.50 ------ ........... ---------------- -- ........... -------------------- -------------------- ........... ...... 
272 Custos diferidos -------------------- _Q,QQ- ------------___ §_~-~9.:t~1- . ----------------~?-~Q~:~-4-
28 Empréstimos Concedidos (Concessão) 0.00 0.00 --------------------------- ---------------------- .... ---·· ............. -----------------------
312 Mercadorias 0.00 0.00 0.00 

3161 Produtos farmacêtlticos 47 973 015.59 59 552 352.33 107 525 367.92 

3162 Material de consumo clinico 21 136 484.50 32 737 439.04 53 873 923.54 

3163 Pordutos alimentares 32 574.79 75 115.29 107690.08 

3164 Mat...orial de consumo hoteleiro 276673.87 377 971.73 654645.60 

3165 Material de consumo administrativo 503 031.06 781607.76 1284 638.8 

3166 Material de manutenção e conservação 240 915.87 430740.70 671656.57 

3169 Outro material de consumo 989.86 74.51 106437 
--------------------------- -------------------------- .. -----.. --.... -- .................. ---.. ----

Total c!.a conta compras : 70 163 685.54 93 955 301.36 164118 986.90 
-.. --- .. -.. -----.. ---- .. -.. -----.. --------------------------·· ---------- ............................. -----

41 Investimentos financeiros 0.00 0.00 0.00 
42 Imobilizações corpóreas 9297 804.72 94438.15 9 392242.87 

43 Imobilizações incorpóreas 0.00 0.00 0.00 
44 Imobilizações em curso 120 988.60 4633 308.66 4754297.26 
45 Bens de domínio público 0 .00 0.00 0.00 

----------------- .. -------.. - -------------------------·· - ----- .. -- .... -...... -...... -- ...... -.. --
Total da conta imobillr.ações : 9418793.32 4727746.&1 14 146 540.13 --------- .......................................... ....... --------... -------...... ----.. --... -.. ---------------------.. -

6211 Assist..&ncia ambulatória 0.00 0.00 0.00 
6212 Meios complementares de diagnóstico 0.00 0.00 0.00 
6213 Meios complementares de terapêutica 0.00 0.00 0.00 
6214 Produtos vendidos por farmácias 0.00 0.00 0.00 
6215 Internamentos 0.00 0.00 0.00 
6216 TillDSportes de doentes 0.00 35 760.47 35 760.47 
6217 Aparelhos complementares de terapêutica 0.00 0.00 0.00 
6218 Trabalhos executados no exterior 2 804137.33 3 136 846.81 5 940 984.14 
6219 Outros sub-contratos 0.00 0.00 o 

--------------------------- ---------------------------- ----------------------- ~ 

Total da conta de subcontratos : 2804137.33 3172607.28 5 976 744.61 
--------------------------- ---------------------------- ----------------------------

622 Fornecimentos e serviços de terceiros 23 747 937.20 13 181 550.16 36 929 487.36 
63 Transferências corrent conced. e prestações sociais ---------------------õ:õif -------------------··a:õõ-- ----------------------õ~oõ· 
641 Remunerações dos órgãos directivos -------------48i"3"õ9:õ3" -------------------··a:õõ-- --------------48Y3õ9-.o3· 

6421 Remunerações base do pessoal 93 954 505.77 146 878.98 94 101 384.75 
6422 Suplementos de remunerações 36 799 219.47 -13 648 201.19 23 151 018.28 
6423 Prestações sociais directas 940712.37 263 442.55 1204154.92 
6424 Subsídios de férias e de Natal 9 770 515.72 -9 828 839.32 -58 323.60 
643 Pensões 10 210 904.58 527.52 10 211432.10 
645 Encargos sobre remunerações 16 408 618.85 1568 454.27 17 977 073.12 
646 Seguros e acidentes no trabalho 271226.81 -64725.41 206 501.40 
647 Encargos sociais voluntários 0.00 73 133.00 73 133.00 
648 Outros custos com pessoal 1259 991.17 64372.89 1324364.06 --- ........ ---------.. ---------- -------------------------- .. - --------------------........ ----

Total da conta de despesas com pessoal: 170 097 003.77 -21 424 956.71 148 672 047.06 
.. ------............................. ---·- ---------------------------- ----------------------------

I )~-;::(\;'-'" I 
POCMS-7.3A (doc7_3_A-002) 
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CÓDIGO 

65 

68 

691 

693 

694 

695 

698 

86 

69764 

697 ... 

POCMS-7.3A 

C O NTAS A CRÉD IT O 

DESIGNAÇ..-4.0 

Outros custos e perdas operacionais 

Custos e perdas financeiras 
Transferências de capital conoediàas 

Perdas em existências 
Peràas em imobilizações 

Multas e penalidades 

Ou1ros custos e perdas extraordiruh-ias 

Total da conta de custos e P"-nli2S enraordinários : 

Impostos s/re."ldimento do exercício: (PC) 

rv- DESPESAS 00 EXERCÍCIO : 

C.R..E.A - Despesas com Pessoal 

C.R..E.A - Outros 

V- DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES : 

Caixa 

Depósitos 

VI - SALDO FINAL 

TOTAL GERAL : 

(doc7_3_A- 002} 2009.03.31 12:04:34 

VA L O RES 

PAGOS EM DÍVIDA TOTAL 

--------- --- - ~-~?.§.~~'~Â- ------------ - --- ---~~J? .. ______________ ?.~?- ~~~:?.?. 
26 568.57 132 402.17 158 970.74 -----·-·---------·--·õ:õcr --------------------·o:õõ-- ----· · -------------· --õ:õõ-

o.oo 22 980.18 22 980.18 

0.00 0.00 0.00 

2 707.76 

28058.84 

30766.60 

0.00 

618 134 945.71 

23 993 306.17 

157 436 340.76 

181 429 646.93 

7927.13 

65 562 865.04 

65 570 792.17 

865 135 3~.81 

0.00 

2 278.48 

25258.66 

4604.55 

186 446 695.31 

-21 864 449.97 

19 543 210.14 

-2 321 239.83 

tt:4 125 455.48 

2 707.76 

30337.32 

56025.26 

4604.55 

804581641.02 

2128 856.20 

176 979 550.90 

179108 407.10 

7927.13 

65 562 865.04 

65 570 792.17 

1 049 269 8«<}.29 

lAUité .$ll..Y-EiRA 
Vo~xJcu~vo 



.~~ ([Nl~O 

~~ diJiilllAL\! 
~ 0[ U~OOA 

. j!~J ~~ 

Código 

711 

7121 
7122 
7123 
7124 
7125 

71261 
71262 
7127 
7128 
7129 

72 
73 

741 

7421 
7422 
7423 
7429 
743 
749 

75 

762 
763 
768 
769 

78 
79 

CENTRO HOSP.LIS1.; ._ CENTRAL,EPE 
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I DE: I C~---JANEIRO --·----,~!-~_I_)_~~~~B~~-.J I DO ANO: ll-2'õõ81 
·-- ...... 

RUBRICAS 

I Desig11ação 
Orçamelltado Emitido 

Vendas e prestações de serviços: 
Vendas----------------------------- - I 500.00 50.00 
Prestações de Serviços: 
Internamento - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---- I 24 864 824.00 117 036 455.75 
Consulta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 743 336.00 56 097 634.56 
Urgência I S.A.P.- --- ------- --- - - ------ 32 614 657.00 32 685 665.42 
Quartos prticulares - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 12 412 097.00 0.00 
Hospital de Dia - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 7 659 855.00 3 873 113.69 
Meios complementares diagnóstico c terapêutica: 
De diagnóstico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lO 752 446.00 10 743 556.14 
De terapêutica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 941 182.00 I 994 585.20 
Taxas moderadoras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 832 203.00 2 838 034.65 
Serviço domiciliáiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79 081 633.00 84 679 420.23 
Outras prestações de serviços - - - - - - - - - - - - - - I 031 690.00 258 862.08 

Total da conta 712-------- -: 327 933 923.00 310 207 327.72 
Impostos e taxas- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 0.00 0.00 
Proveitos suplementares - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - 694 760.00 828 497.01 
Transfer·ências e subsfdios correntes obtidos: 
Transferências - tesouro - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 
Transferências correntes obtidas: 
Do l.G.l.F. --- - - - - - -- - -- - - - - - -- -- - - - - - 0.00 80 211.00 
Do P.I.D.D.A.C. --- --- ----------- - ------ 0.00 0.00 
Do F.S.E. - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - 0.00 7 984.38 
Outras transferências correntes obtidas - - - - - - 0.00 0.00 
Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos 0.00 0.00 
Subsídios correntes obtidos - De outras entidades 0.00 0.00 

Total da conta 74--------: 0.00 88195.38 
Trabalhos para a própria entidade-- - - - - - - - - 0.00 0.00 
Outros proveitos c ganhos operacionais: 
Reembolsos - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 9 481 096.00 16 578 599.88 
Produtos de fabricação interna- - - - -- - -- - - - - 0.00 0.00 
Não especificados alheios ao valor acrescentado 95 112.00 53 126.61 
Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - li! 882.00 341 228.76 

Total da conta 76-------- -: 9 688 090.00 16 972 955.25 
Proveitos e ganhos finenceiros- -- -- - - - - -- - 2 280 322.00 3 089 221.11 
Proveitos e ganhos extraordinários - - - - - --- 15 934 090.00 12 644 556.43 

TOTAL GERAl, ----------: 356 532 685.00 343 830 802.90 

·-·. ·····- - ··-

Dijere11ças Cobrados 
Orç.-Emitido 

I 450.00 50.00 

7 828 368.25 58 394 994.76 
-I 354 298.56 24 988 422.85 

-71 008.42 16 450 418.8 1 
12412097.00 0.00 
3786741.31 2 481 765.26 

8 889.86 I 692 250.97 
-53 403.20 320 868.90 

-5 831.65 2 273 611.00 
-5 597 787.23 9 049 950.77 

772 827.92 318 402.83 
17 726 595.28 115 970 686.15 

0.00 0.00 
- 133 737.01 710 286.53 

0.00 0.00 

-80 211.00 0.00 
0.00 0.00 

-7 984.38 7 984.38 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

-88 195.38 7 984.38 
0.00 0.00 

-7 097 503.88 3 729 408.22 
0.00 0.00 

41 985.39 53 126.61 
-229 346.76 301 039.42 

-7 284 865.25 4 083 574.25 
- 808 899.11 3 281 042.03 
3 289 533.57 244 941 640.36 

12 701 882.10 368 995 263.70 
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Código 

612 
6161 

6162 
6163 
6 164 
6 165 
6166 
6169 

6211 

62121 
62122 
62123 
62124 
62125 
62126 
62127 
62129 

62131 
62132 
62133 

62139 

6214 
6215 
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RUBIUCAS 
Orçameutado Proc. Aquis. Euc. Assumidos Processai/as 

I Desig11ação 

CUST. MERC. VEND.E MAT.CONS.: 

Mercadorias - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o.oc o.oc 
Produtos farmacêuticos- - - - - - - - - -- - - - - - - - - o.oc 77 422 888.55 
Material de consumo clínico- - - - - - - - - - .. - - - - - 0.0( 31 921 746.8< 
Produtos alimentares - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 0.0( 71 979.2' 
Material con.sumo hoteleiro- - - - - - - - - - - - -- -- - 0.0( 408 183.55 
Material consumo administrativo--------- ---- 0.0( 714 485.33 
Material manutenção/conservação - - - - - - - - -- 0.0( 564 585.21 
Outro material de consumo- - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 226.07 

Total da conta 61 -------------- o.oc 1ll 104 094.84 
FORNECJM.E SERV. EXTERNOS: 

Sub contratos: 

Assistência ambu latória - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.00 o.oc 0.0( 
Meios com plement. diagnóstico: 

Patologia clínica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.00 0.0( 0.0( 
Anatomia patológica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.00 O.OC 0.0( 
Imagiologia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.00 o.oc 0.0( 
Cardiologia- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.00 0.0( 0.0( 
Electroencefalografia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Medicina nuclear - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Gastroenterologia - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o.oc 0.0( 0.0( 0.0( 

Total da conta 6212 -------- - ----- 0.0( 0.0( o.ou 0.0< 
Meios complement. terapêutica: 
Hemodiálise - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Medicina física e reabilitação - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Litotricia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 
Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 

Total da conta 6213 ------ -- - ----- 0.0( 0.0~ 0.0( 0.0( 
Produtos vendidos por farmácias- - - - - - - - - ---- o.oc 0.00 o.oc 0.0( 
Internamentos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o.oc 0.00 o.oc 0.0( 

DIFERENÇAS 
Orç.-Proc..Aq. 1 Orç.-E11c.Ass. 1 Orç.- Proc. 

('.::\·õ:oc 
-77 422 888.55 
-3 1 921 746.8( 

-71 979.2 
- 408 183.55 
-714 485.33 

-564~~ 
-2 • 

- 111 104 094fbl 

o.oc 0.0( 0.0~ 

0.0( 0.0( o.oc 
0.0( 0.0( o.oc 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( o.oc 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0~ 

0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 
0.0( 0.0( 0.0( 

0.0< 0.0~ 0.0( 
0.0( 0.00 o.oc 
0.00 0.00 o.oc 
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8.1.5. Recursos Humanos 

Em 31 de Dezembro de 2008, estavam ao serviço do Centro 6.140 empregados, incluindo os membros do 

Conselho de Administração e Directores de Serviço. Desde 01 de Janeiro de 2008 até 31 de Dezembro de 

2008, a Empresa manteve ao seu serviço, uma média de 6.220 colaboradores, distribuídos de acordo com 

o quadro seguinte: 
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De saiientar que em 31 de Dezembro de 2008 o número era àe 6140 e em 2007 de 6331, tendo havido 

uma diminuição de 191 profissionais. 

8.1.6 Organização contabnística 

As notas a seguir indicadas estão de acordo com a numeração sequencial definida no Plano Oficial de 

Contabilidade do Ministério da Saúde {POCMS) e aquelas cuja numeração não consta deste anexo não 

são aplicáveis à Sociedade ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações 

financeiras em apreciação. 

8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

8.2.2 Comparabi!!dade das Demonstrações Financeiras 

As quantias relativas ao exercício de 2007 (comparativo) incluídas nas presentes demonstrações 

financeiras estão apresentadas de forma agregada, tendo por base as três instituições que antecederam o 

Centro, de 1 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2007, e do CHLC, EPE de 1 de Março a 31 de Dezembro de 

2007. 

8.2.3 Critérios Valorimébicos e Métodos de Cãtculo 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos da empresa, segundo a 

convenção dos custos históricos e na base da continuidade das operações, em conformidade com os 

princípios contabilísticos fundamentais da prudência, substância sobre a forma, materialidade e 

especialização dos exercícios. 

LAURA StLVElRA 
Vogal E\(.ecutivo 

~ry--
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8.2.3.1 Critérios Vaiortmétricos utillzsdos 

Os principais critérios valoriméiricos foram os seguintes: 

a) Imobilizações 

$ Incorpóreas 

CENTRO 
WQSDIT4 LA R l 1 l ~· - ~-

D;- f iSno. O"' t. -- 'rl 

Estão valorizadas ao custo de aquisição, liquido das amortizações efectuadas de acordo com as taxas 

legalmente fixadas. 

• Imobilizações corpóreas 

Estão registadas pelos valores de aquisição, ajustadas do aumento/diminuição resultante d2: 

avaliações efectuadas, líquido de amortizações acumuladas. 

b) Existênci~s 

As mercadorias e 2s matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao 

custo de aquisição, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio das 

saídas. 

Não houve alteração de critério em relação ao exercício anterior. 

c) Dividas de Terceiros 

Clientes 

As dívidas a receber de clientes estão registadas pelo valor da transacção real. 

d) Acréscimos e diferimentos 

O Centro regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios 

pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do 

momento em que são recebidas ou pagas. 

5 
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O Centro regista nestas rubricas do Activo e do Passivo, os efeitos decorrentes das operações de 

especialização associadas a custos e proveitos cuja documentação de suporte ainda não estava 

disponível à data de 31 de Dezembro, bem como outras estimativas associadas à aplicação do princípio 

da especialização dos exercícios, compreendendo designadamente: 

(t Reconhecimento dos proveitos imputáveis ao período e ainda não facturados, relativos a 

internamentos e actos médicos; 

s As remunerações e respectivos encargos devidos por férias e subsídios de férias vencidas e 

outros custos com pessoal e não pagas no final de cada exercício; 

$ Juros a receber provenientes de aplicações financeiras em depósitos a prazo; 

o Os prémios de seguro, repartidos pelos exercícios, de acordo. com o respectivo período de 

vigência; 

C) Subsídios recebidos a fundo perdido para financiamento de imobilizações, reconhecidos na 

demonstração dos resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações subsidiadas. 

e) Imposto sobre o rendimento (IRC) 

A contabilização do imposto sobre o rendimento é efectuada de acordo com o método do 

imposto a pagar, com base na estimativa do imposto sobre o rendimento a pagar em relação 

ao ano a que respeita. No caso em apreço, atendendo, à existência de prejuízos fiscais, o 

imposto apurado respeita apenas às situações sujeitas a tributação autónoma. 

f) Impostos diferidos 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos activos e 

passivos para efeitos de reporte contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de 

tributação. 



8.2.3.2 Métodos de cálculo utilizados 

a) Amortizações 
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Os bens do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo são amortizados de acordo com as taxas do Decreto 

Regulamentar n° 2/90, de 12 de Janeiro e de acordo com a Portaria 671/2000, de 17 de Abril, utilizando-se 

o método das quotas constantes a partir do dia da entrada dos bens em funcionamento, sendo calculadas 

numa base diária, de tal modo que os bens fiquem amortizados durante o seu período vida útil estimada. 

As principais taxas de amortização utilizadas são as seguintes: 

Anos %.anual 

Edifícios e outras construções 50 a 10 2 a 10 
Equipamento básico 8a3 12,5 a33,33 
Equipamento transporte 8a4 14,28 a 25 
Ferramentas e utensílios 8a4 14,28 a 25 
Equipamento administrativo 10 a4 10 a25 
Outras imobilizações corpóreas 8a4 12,5 a 25 

Os bens com valor unitário inferior a 249,40 euros são amortizados integralmente no decurso do ano de 

aquisição. 
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Para as dívidas de clientes privados em mora há menos de 6 meses, não foi efectuado qualquer 

provisão. 

De acordo com este critério, que o Conselho de Administração entende que acautela, com 

razoável segurança, os riscos de crédito associados, procedeu-se a um aumento da provisão 

existente, no montante de 1.623.279,87 €. 

Deste modo, a provisão constituída para estes fins ascende, em 31 de Dezembro de 2008, a 

13.242.807,1 o €. 

o Provisões para depredação de existências 

O valor total da pmvisão em 2008 é de 194.634,53 euros, tendo a mesma sido reduzida no 

montante de 60.332,96 euros, correspondente ao vaiar das existências que não registaram 

qualquer movimento no decurso do exercício de 2008. 

@ Provisões p&ra riscos e encargos 

Foi constiÍuída uma provisão de acordo com os encargos que o Centro e os seus advogados 

estimam como posslvel que possam decorrer do desfecho dos processos pendentes em Tribunal, 

em 31 de Dezembro de 2008, numa óptica de prudência. 

De acordo ·com as estimativas efectuadas, foi apurado um montante potencial d< 

responsabilidades máximas expectáveis de 2.406.749,74 euros, o qual está provisionado. 

Consequentemente, foi efectuada a reversão de 259.259,22 euros, face ao montante de provisões 

para estes fins existente nas demonstrações financeiras das três entidades que antecederam o 

Centro. 
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c} Responsabilidades com complementos de pensões de refonna e sobrevivência ./"'~"k 

O Centro, bem como as entidades que o antecederam, têm vindo a assumir a responsabilidade pelo 

pagamento de complementos de aposentações e de pensões de sobre\~vência a um universo de 

1.022 pessoas, em conformidade com o disposto no Decreto- Lei n° 498/72 de 9 de Dezembro e no 

Decreto-Lei n° 141/79 de 22 de Maio. 

Contudo, de acordo com as instruções transmitidas pela ACSS e dado que não se dispõe de um 

estudo actuarial susceptível de quantificar as responsabilidades actuais por sel\~ços passados, não 

foi constituída qualquer provisão para fazer face a esta situação, reconhecendo-se como custo do 

exercício os montantes pagos no ano, relacionados com as referidas responsabilidades. 

No exercício de 2008 foram pagos complementos de aposentação e sobrevivência no montante de 

10.211.432,10 €uros. Em 2007 os pagamentos da mesma natureza ascenderam a 9.437.499,04 €uros 

e no exercício de Março a Dezembro de 2007 foi de 8.104.359,33€uros. 

d)lmpostos 

O Centro· encontra-se sujeito a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC, à taxa 

normal de 25%, acrescida de 1 ,5% pela aplicação da Derrama, resultando numa taxa de imposto 

agregada de 26,5%. 

Nos termos do artigo 81° do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colecíivas, o Centro 

encontra-se sujeito a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artig1 

mencionado. 

Dada a existência de prejuízos fiscais, o montante de imposto apurado no exercício decorre apenas 

das situações sujeitas a tributação autónoma. Contudo, dada a existência de retenções na fonte 

efectuadas por terceiros, o Centro não tem quaisquer responsabilidades a pagar, relativas a IR C, tendo 

ainda a recuperar do Estado o montante de 466.059,03 euros. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por , 
lj 

parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurarwa~-\. ~ 
~~~ oe'. 

Social), excepto quando tenham existido preju!zos fiscais, tenham sido concedidos beneficios ttscà!~ 
/:.: .. ~ .. ·; :'- ~c.. 
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ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo 

das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. 

Deste modo, as declarações fiscais do Centro referentes ao exerclcio de 2007 e 2008, bem como as 

do anterior Hospital de Santa Marta, EPE, relativas aos exercícios de 2005 a 2007, poderão vir ainda a 

ser sujeitas a revisão, embora o Conselho de Administração considere que eventuais correcções 

resultantes de revisões fiscais àquelas declarações de impostos, não poderão ter um efeito 

significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2008. 

Impostos diferidos 

Por não existirem na empresa situações materialmente relevantes que gerem diferenças temporárias 

entre actlvos e passivos numa base fiscal e contabilística, e atendendo a que, numa óptica prudencial, não 

se perspectiva que os prejuízos fiscais reportáveis possam ser substancialmente recupen2dos no 

horizonte temporal legalmente admissível, não foram reconhecidos impostos diferidos. 

No final de 2008, os prejuízos fiscais serão decorrentes do exercício de 2007 e 2008 e dos transferidos do 

Hospital de Santa Marta, susceptiveis de reporte até 5 anos. No entanto, conforme referido, o Centro não 

reconheceu contabilisticamente, por uma questão de prudência, impostos diferidos activos. 

8.2.6 Movimento ocorrido nas contas de despesas de instalação e despesas de investigação e 

desenvolvimento 

' . 
Coma Des1gnação Saldo m1c1al Aumento Redução Saldo final 

431 Despesas de instalação 1.644.786,78 0,00 0,00 1.644.786,78 
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 712.755,68 0,00 0,00 712.755,68 
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Durante o exercício o movimento ocorrido com a rubrica imobilizações e respectivas amortizações e 

provisões foi o seguinte: 

JS.rlivn Bruto ~ • 
Re:,dJIIacàor T;ansfer~IICIJ~J 

!" P.ub~cas . • . .. ·, , ~a!G'J tr:tr:ta! AJUSt.c~mr;Jlo~ A:Jrnrrtns Ah:r.aror.s .Abates Saldtl F-rna! 

lmobifiZ<lcões ineo!l!óreas: 
Oeseesas de instalação 1.644.786,78 1.644.786,78 
Oeseesas de investiaaeão e desemolvimento 712.755,68 712.755,68 

lmobilizacões comõreas: 
2.3S7.54~4S 6,00 0,00 0,00 0,00 2.3S7.54~4li 

Edificios e outras cons!rucões ss.ns.s2s.s4 769.42147 291298 47 66.836.045 4li 
EQu!!amento básito 61.933.153,83 5.876.808,99 67.809.962,82 
Equipamento de lransporte 173.326,54 173.326,54 
Ferramentas e utensüios 282.90119 9.391,04 292.292.23 
§!lu!!!amento adminislrativo 8.910.190,67 2.369.654,35 2.631,75 11.2B2.476,n 
1 aras e vasiilame 913,13 91313 
Outras imobiizacões CO!J!ôreas 4«.526,32 73.036,80 519.563,12 
lmobi!izações em curso 2.651.578,89 5.048.227,48 -293.930~ 7.415.876,15 

140.183.916.11 0,00 14.14li.540,13 000 000 154.330.456,24 
lnvesomentos financeiros: 

Oulras !!J!Iicacões financeirns 1.044,45 o,oo 1.044,45 
1.044,45 0,00 0,00 0,00 MO 1.044,4$ 

IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS: 
Despesas de in&alação 1.636.597,53 1.636.597,53 
Despesas de investigação e desenvoMmenlo 712.394.71 350,81 712745,52 

2.348.992,24 350,81 0,00 2..349.343,05 
rs!091LIZAÇO:"'S CORPOREAS: 

Ediiíoos e outras consiruções 38.256.428,60 3178.047,59 41.534.476,19 
Equipamento básico 37.480.787,78 7.280.545,13 44.761.332,91 
Equipamento de transporte 112331,61 23.978,73 136.310,34 
Femmenlas e utensilios 86.960,73 62.374,60 149.335,33 
Equipamento atb'ninistralivo 5.386.704,58 1.547.847,91 6.934.552,49 
Taras e vasilhame 873,63 21,27 894,00 
Outras mobilizações corpóreas 179.719,58 50.644,07 230.363,65 

81.503.806,51 12.243.459,30 0,00 93.7 47265,81 

8.2.121mobilizações corpóreas em curso 

O valor do imobilizado corpóreo em curso em 31 de Dezembro de 2008, ascende a 7.415.876,15 €uros e 

refere-se principalmente as seguintes situações: Trabalhos de Beneficiação Geral do Elevador N° 5 do 

Hospital de Santa Marta; Remodelação e beneficiação Serviço de lmagiologia do Hospital de Santa Marta; 

Empreitada de Beneficiação das instalações sanitárias no Serviço de Cardiotoracica; Fornecimento e 

montagem de sistema de ventilação de Desenfumagem das instalações do Serviço de lnstalaç~;~~~ 

Equipamentos do Hospital de São José; Remodelação das lnstalaçoes da Unidade de~~~~~~g..-1-e 
Intensivos Polivalentes do Hospital de São José; Beneficiação/remodelação do Serviço Unidade de 

Urgência Médica do Centro hospitalar de Lisboa Central, EPE; Empreitada de beneficiação do Serviço de 
! ,.~ 11, ,.. 

}i..••Vv r/'~< ~ 
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Ressonância Magnética (Hospital Santo Antônio dos Capuchos); Aquisição de equipamento para o 

Projecto do "Arquivo, Digitalização Distribuição de Imagem Médica (PACS) para o Hospital de Santa Marta 

e Hospital Dona Estefânia e Remodelação de Infra-estruturas de Instalações Técnicas do Bloco 

Operatório Central. 

8.2.13 Bens em regime de Locação Financeira 

"- -. 2008 
- Descnçao.doBem Loc3cora Cnnrratú 
, _ _ \'31or . .ô.qUJsicac Valor em d1v1da 

Aparem de Tomografia Axial Computorizada T otta Crédito Espedaizado, S.A. 152n6 424.500,41 61.051,68 

Total 424.500,41 61.051,68 

8.2.15 Bens do Domfnio Público 

A maioria dos edifícios onde estão instalados os serviços do Centro é do domínio público, não estando 

incluídos nas demonstrações financeiras, pelo que apenas são reconhecidas contabilisticamente, e 

amortizadas, as benfeitorias e outras obras de conservação neles realizadas. 

8.2.17 Outras Aplicações de Tesouraria 

No final do ano de 2008, o Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Sistema Nacional de Saúde, foi 

alargado aos Hospitais EPE com o objectivo dos mesmos poderem beneficiar do apoio do Fundo para 

pagamento aos fornecedores contribuindo para a redução do prazo médio de pagamentos. 

Assim, o CHLC, EPE de acordo com a Portaria n° 1369-N2008 de 28 de Novembro , subscreveu 440 

Unidades de Participação no Fundo através do montante disponível do Capital Estatutário, no valor de 

44.000.000,00 €uros, remunerado ao trimestre à taxa utilizada para os CEDIC com a maturidade de três 

meses, para a mesma data e montante de subscrição, de acordo com o n°1 do Artigo 6° da mesma 

Portaria. 



8.2.23 Dívidas de Cobrança duvidosa 
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Em 31 de Dezembro de 2008 existem dívidas de cobrança duvidosa de acordo com o seguinte quadro: 

' R b · d d. ·d d . Montantes 
u nca e 1v1 as e terce1ros 

2007 
2008 

• • .. + • ' • - -~· 

Entidades privadas 8.032.503,32 9.466.427,74 
Entidades do sector público administrativo 114.594,75 127.092,68 

lotai 8.147.098,07 9.593.520,42 

O valor inscrito na rubrica 218 - Dí\~das de Cobrança Duvidosa diz respeito apenas às situações que se 

encontram em contencioso. Adicionalmente existem também na rubrica de Clientes de conta-corrente 

valores em mora, os quais foram provisionados de acordo com a nota 8.2.3.2 Métodos de cálculo 

utilizados b). 

8.2.24 Dívidas acthras e passivas com o Pessoal (valores em euros) 

Dívidas activas 6.721,00 9.702,02 
Adiantamentos ao pessoal 6.721,00 9.702,02 

Dívidas passivas 24.573.599,58 23.936.767, 1S 
Ouíras operações com o pessoal 187.120,60 181.012,60 
Encargos com férias e subsídio de férias e outros custos 24.386.478,98 23.755.754,58 

8.2.31 Movimento ocorrido com provisões 

Durante o exercício de 2008 realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de provisões: 

" . Contas - . . Saldo i~i~ial . Reforço Reversão Saldo final . 

291- Provisões para cobranças duvidosas 11.619.527,23 1.623.279,87 0,00 13.242.807,10 
292 - Provisões para riscos e encargos 2.666.008,96 0,00 259.259,22 2.406.749,74 
39 - Provisões para depreciação de existências 254.967,49 0,00 60.332,96 194.634,53 

Total 14.540.503,68 1.623.279,87 319.592,18 15.844.191 ,37 
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O movimento ocorrido nas contas de fundos próprios durante o ano de 2008 foi o seguinte: 

51 -Capital Esta1utário 60.446.000,00 11.109.000,00 0,00 0,00 0,00 71.555.000,00 

562 -ReseNas de Avai!!(;ão de lmobilizacões Co!póreas 5.178.847,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.178.847,06 

571 - Reservas le~is 871.9ô3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 871.963,04 

57 4 - ReseNas Livres 39.162.295,44 0,00 0,00 0,00 0,00 39.162.295,44 

575 - Subsídios 2.235.328,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.328,10 

576 -Doações 1.656.035,16 37.540,92 1.693.576,08 

59 - Resuttados transitados -85.728.872,56 -3.177.295,40 4.455.287,65 -93.3ô1.455,61 

88 - Resultado li!J!!ido do exercício -3.177.295,40 3.177.295,40 0,00 -30.214.622.47 -30.214.622,47 

Total 20.644.300,84 11.145.540,92 0,00 0,00 -25.759.334,82 -2.879.068,36 

O aumento de Capital Estatutário foi efectuado em numerário, de acordo com o disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros n° 116/2008 de 23 de Julho. 

Os ajustamentos ocorridos em Resultados Transitados decorrem das seguintes situações, reportáveis às 

entidades e aos períodos que antecederam a criação do Centro e do actual CHLC, EPE: 

o Excessos de estimativas proveitos efectuados aquando do encerramento de contas 2007 do 

Centro Hospital de Lisboa Central, EPE; 

e Regularização dos Adiantamentos de Clientes referente ao Hospital de Santa Marta, EPE; 

o Regularização dos Adiantamentos da ACSS, recebidos em 2007 como Subsídio de Exploração, e 

referentes ao Contrato Programa de 2007. 

O Resultado Liquido do Exercício de 2007, foi aprovado por Despacho Conjunto dos Ministérios das 

Finanças e da Administração Pública e da Saúde, a 12 de Dezembro de 2008, e transferido para 

Resultados Transitados. 

" ... c .... 
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8.2.33 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

M.Primas, Subsid. 

Movimentos Mercadorias e de Consumo 

Existências iniciais 14.762.399,76 
Compras 109.415.452,57 
Regularizações -449.892,05 
Existências finais 12.623.865,44 
Custo das mercadorias vendidas 111.104.094,84 

Os consumos do período representam a totalidade das saídas dos armazéns para os Serviços 

iequisitantes, independentemente do seu consumo efectivo na data da requisição. 

Deste modo, as existências finais encontram-se subavaliadas num montante que não foi possível 

quantificar, mas que se presume pouco expressivo, muito embora o efeito sobre os consumos do 

exercício seja pouco relevante, dado que idêntico procedimento .foi igualmente seguido no exercício 

anterior, pelas entidades que antecederam o Centro. 

8.2.35 Vendas e prestações de serviços por actividade e por mercados geográficos 

· Vendas e Prestação de Serviços 2008 2007 

Vendas 50,00 6.356,28 
Mercadorias 50,00 6.356,28 

Prestação de serviços 310.207.327,72 280.530.029,58 
Internamento 117.036.455,75 99.735.661,82 
Consultas 56.097.634,56 45.942.003,83 
Urgência/Sap 32.685.665,42 26.234.120,96 
Hospital de dia 3.873.113,69 9.344.587,77 
Meios complementares de diagnóstico e terapeutica 12.738.141,34 11.656.788,40 
Taxas moderadoras 2.838.034,65 2.804.161,24 
Outras prestações de serviços 84.938.282,31 84.812.705,56 

Total das vendas e prestaçao de serviços 310.207.377,72 280.536.385,86 
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Os Hospitais integrantes do CHLC, EPE que pertenciam ao Sector Público Administrativo receberam 

Subsídio à Exploração para pagamento do Contrato Programa no valor 33.676.480,35 € em 2007 (Janeiro 

e Fevereiro), e que se encontra registado na rubrica da Demonstração dos Resultados," Transferências 

correntes obtidas", este montante deve ser acrescido ao total das vendas e prestações de serviços, para 

uma melhor análise. 

No exercício, a empresa prestou serviços exclusivamente em Portugal. 

S.2.37 Demonstração dos resultados financeiros 

~- -- - ----- ------- -- --Exerc1cEs - - -· - - - -- - -- ExeiCicios 

Custos 1: perdas 1lro:eités e ganhos 

2008 2007 _ 200S 2007 
681- Juros supoctados 143.343,17 10.005,64 781-Juros oblidos 2.148.027,25 1.824.585,89 
682 • Perdas Slllpl&"aS grupo e associarlas 0,00 782 -Gamos empresas grupo e asso::iadas 0,00 
685- Diferenças câmbio desfavoráveis 1,91 0,00 785 -Dfferenças câmbil favoráveis 0,00 
686- Descontos p.p. Concedidos 786 -Descontos p.p obtidos 941.182,11 429.742,64 
688- Outros custos perdas financeiros 15.625,65 14243,70 788 -Revasões Outros prov. ganhos fin. 11,75 3.416,43 
Restdtados financeiros 2.930.250,37 2.232.835,62 

3.089.221,11 2.257.744,96 3.089.221,11 2.257.7 44,96 

8.2.38 Demonstração dos resultados extraordinários 

ExerciCIOS fxerCICÍOS 

Custos e p ~rdas 
2üú8 2001 

Pr:,,~.!~5 ~ gei ... h~s 
2D~~s 2Uú7 

691-T~rências de ca!Xtal concedid: 0,00 936,53 791- Re>tiuição de impcstos 
692 • Dividas ilcobráveis 524.837,30 3.762.495,92 792 -Recupell!Ção de di.ridas 4.648,71 12.815,35 
693 • Perdas em existências 1.168.037,51 1.335.001,72 793 • Gan~ em existências 718.1~.48 857102,96 
694- Pelilas em imobiizaçõas 0,00 27.207,81 794 • Ganhos em imobiizações 95.547,30 804,80 
695- t-.Was e penaidades 2.707,76 21.379,40 795- Beneficios de Penaidades Conbatoais 14.155,70 0,00 
696- Aumento de amolle prov. 0,00 0,00 796 • Re!klçõas de amOOizações e provisões 319.592,18 10.182.096,02 
697-Correcçóes relativas exen:. antericx 11.302.171,24 19.424.698,94 797 -Correcções relalivas exer.anteliores 10.343.059,03 15.439.860,02 
698. ruros custos perdas elllraordinári< 30.337,32 7~.180,96 798-Ollros prweitos ganhos exbaocd. 1.149.400,05 1.808.066,81 
Resulados ex!ra01dinários -383.534,70 2.983.944,68 

12.644.556,43 28.300.845,96 12.644.556,43 28.300.845,96 



8.2.38 Outras infonnações relevantes 

a) Estado e Outros Entes Públicos 

Activo 
I. R C. - Pagamento normal eor conta 
I. R C. - Pagamento e~ecial ~or conta 
I. R. C.- Reten2ões efectuadas por terceiros 
I.R.C. - Reembolso 
lmeosto de Selo 
I.V.A. 
Outras tributações 
Total 

Passivo 
I. R C.- lmeosto sobre o rendimento 
I.R.S. - Trabalho de~ndente 
I. R. S.- Trabalho indeeendente 
I.R.S.- Prediais 
I. R. S. - Sobre outros rendimentos 
I.V.A. 
lmeosto de Selo 
Contribuições eara a Seguran2a Sociai-ADSE 
Caixa Geral de Aposentações 
Seg.Social Func. Públicos - Regime Geial 
Outras contribui2ões 
Total 

b) Dívidas a terceiros 

Em 31 de Dezembro de 2008 tinham a seguinte composição: 

Fornecedores 
221 - Fornecedores c/c 
228 - Fornecedores facturas em recep2ão e conferência 
Total 

Outros credores 
2611 - Fornecedores de imobilizado 
219- Adiantamento de clientes 
23 - Emprestimos Obtidos 
24 - Estado e outros entes eúblicos 
262/9 - Outros credores diversos 
Total 

C~NTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

2008 2007 

0,00 0,00 
70.000,00 0,00 

0,00 0,00 
466.059,03 310.756,19 

0,00 2.023,33 

0,00 
536.059,03 312.779,52 

0,00 
2.092.160,00 2.094.957,00 

7.178,96 11.907,21 
0,00 0,00 

4.857,00 
85.586,05 97.942,19 

10,00 
112.292,51 110.141,12 

1.759.830,96 1.799.366,96 
1.075.252,56 933.563,32 

7.444,21 6.800,31 
5.144.612,25 5.054.67 8,11 

2008 2007 

35.698.757,59 144.266.260,31 
8.998.610,85 5.392.987,27 

44.697.368,44 149.659.247,58 

2.561.716,90 5.658.738,85 
6.018.311,88 9.959.702,62 

125.031.951,92 
5.144.612,25 

20.942.953,29 
159.699.546,24 
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No final de 2008, e àe acordo com a Portaria n° 1369-A/2008 de 28 de Novembro, o CHLC, EPE 

subscreveu 440 unidades de participação no Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Sistema 

Nacional de Saúde, através do montante disponível do Capital Estatutário. Assim, o Centro contraiu um 

empréstimo junto do Fundo no montante de 125.031.951,92 euros. 

c) Acréscimos e diferimentos 

Esta rubrica tem o desenvolvimento que se apresenta no quadro seguinte: 

2008 2007 
~ - - -

Activo 
Acréscimo de Proveitos 38.264.940,73 14.623.136,52 

Outros acréscimos de proveitos 38.232.797,83 14.367.347,30 
Juros a receber 32.142,90 255.789,22 

Custos Diferidos 86.039,19 17.435,85 
Imobilizações corpóreas 86.039,19 17.435,85 
Outros custos diferidos 

Passivo 
Acréscimos de Custos 36.501.087,81 27.814.821,12 

Estimativa Férias e Subs. Férias e outros custos com pessoal 23.755.754,58 24.386.478,98 
Outros Acrescimos de Custos 12.7 45.333,23 3.428.342,14 

Proveitos Diferidos 6.560.997,61 5.742.411,83 
Subsídios para investimentos 4.934.751,21 4.878.790,43 
Outros proveitos diferidos 1.626.246,40 863.621,40 
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d) Fornecimentos e Serviços Externos 

O saldo desta conta é composto essencialmente por: 

' 

Fornecimentos e Serviços Externos 2008 2007 

Subcontratos 5.976.744,61 7.101.911,26 
Bectricidade 1.839.7 45,57 1.731.698,29 
Agua 983.259,02 931.229,35 
Outros fluidos 1.343.845,84 1.268.679,23 
Comunicacão 1.154.370,40 985.177,93 
Honorários 956.487,02 731.665,29 
Conservação e reparação 7.662.896,05 6.817.739,09 
Limpeza, higiene e conforto 5.723.m,93 6.232.203,35 
Trabalhos especializados 12.846.012,23 13.212.306,11 
Outros 4.419.093,30 3.999.806,1 o 
Total 42.906.231,97 43.012.416,00 

e) Custos com Pessoal 

O sa!do desta conta é composto essencialmeníe por: 

' -
Custos com Pessoal 2008 2007 

Conselho de Administração 543.481,59 577.589,79 
Remunerações base 373.426,04 400.575,33 
Subsídios de férias e natal 62.227,32 64.894,88 
Suplementos de remunerações 107.828,23 112.119,58 
Prestações sociais directas 0,00 

Restante Pessoal 192.101.010,56 191.080.454,15 
Remunerações 102.702.371,14 102.952.276,42 
Suplementos de remunerações 37.633.824,29 36.075.632,26 
Prestações sociais directas 1.204.154,92 951.862,02 
Subsídios de férias e natal 18.097.918,95 18.560.401,79 
Pensões 10.211.432,10 9.588.776,71 
Encargos sobre remunera2ões 20.647.310,70 20.786.678,55 
Seeuro acidentes trabalho 206.501,40 136.088,25 
Outros custos com o pessoal 1.397.497,06 2.028.738,15 

Total 192.644.492,15 191.658.043,94 
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f) Remunerações dos membros dos órgãos sociais 
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As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, foram as que constam no quadro seguinte: 

Remunerações- Órgãos ~ociais Montantes 
Conselho de Administração 543.481,59 
Fiscal Unico 14.752,56 

A remuneração do Fiscal Único acresce o IVA à taxa em vigor. 

g) Factos subsequentes à data de balanço 

Desde 31 de Dezembro até à presente data não ocorreu nenhum facto relevante que pudesse alterar 

significativamente as demonstrações financeiras do Centro. 

O Técnico Oficial de Contas 

fi~66~ 
ANA PAULA LTh1A 

Técn. Sup. Principal 

O Conselho de Administração 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

INTRODUÇÃO 

1. Examinámos as demonstrações financeiras do CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., as quais 

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2008, (que evidencia um total de 246.986.681 euros e um 

total de capital próprio negativo de 2.879.068 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 30.214.622 

euros), as Demonstrações dos Resultados, por naturezas e por funções, a Demonstração dos Fluxos de 

Caixa do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos. 

RESPONSABILIDADES 

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que 

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas 

operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 

manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso 

exame daquelas demonstrações financeiras. 

ÂMBITO 

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado 

e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras 

estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o referido exame incluiu: 

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela 

Administração, utilizados na sua preparação; 

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 

conta as circunstâncias; 

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e 

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. 
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5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 

RESERVAS 

7. O confronto entre os ficheiros de detalhe de existências disponibilizados pelos Serviços de Logística e os 

saldos reflectidos na Contabilidade evidencia divergências no montante líquido de 2.076 milhares de euros, 
-~ 

sendo a diferença mais expressiva resultante de Produtos de Farmácia, com 2.226 milhares de euros. 

Dado que identificámos diversas entradas, perto do final do ano, que se encontram registadas e valorizadas 

nas listagens dos Serviços de Logística, mas cujas facturas não tinham ainda sido contabilizadas, e conjugando 

esta situação com o resultado das conciliações de saldos de fornecedores, admitimos que se trate de compras 

não registadas contabilisticamente, pelo que se estima que os saldos finais de existências estejam 

subavaliados, com idêntica sub avaliação dos saldos de fornecedores. 

8. O Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. encontra-se obrigado a comparticipar no pagamento de 

Complementos de Aposentações e de Pensões de Sobrevivência a parte dos seus colaboradores e ex

colaboradores das entidades que o antecederam, de acordo com o Decreto-Lei n° 498/72, de 9 de Dezembro, e 

com o Decreto-Lei n° 141/79, de 22 de Maio. A prática adaptada pelo Centro, em sintonia com os 

procedimentos adaptados pelas entidades que o antecederam, consiste em reconhecer tais responsabilidades 

como gasto apenas no momento em que ocorre o seu pagamento. 

Conforme referido na alínea c) da Nota 8.2.3.2 do Anexo às Demonstrações Financeiras, encontravam-se em 

pagamento, no final do exercício, benefícios desta natureza a um universo de 1.022 ex-colaboradores ou 

beneficiários sobrevivos, tendo sido pagos e reconhecidos como custos com pessoal, em 2008, 10.211.432 

euros. No exercício de 2007 os encargos pagos com natureza idêntica, incluindo os que foram suportados 

pelas entidades que antecederam o Centro, ascenderam a 9.437.499 euros, enquanto em 2006 ascenderam a 

8.556.985 euros. 

Apesar de não se dispor de um estudo actuarial que permita quantificar as responsabilidades actuais com 

serviços passados decorrentes desta obrigação, cuja origem é anterior à constituição do Centro, é 

inquestionável que tais responsabilidades são extremamente elevadas. 
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Caso não seja encontrada uma solução que permita a assunção destas responsabilidades por uma outra 

entidade, conclui-se que os capitais próprios constantes do balanço inicial do Centro foram substancialmente 

sobreavaliados, tendo o passivo sido subavaliado em idêntico montante. 

Consequentemente, e apesar de não estarmos em condições de quantificar os efeitos envolvidos, entendemos 

que os capitais próprios evidenciados em balanço estão muito sobreavaliados, com idêntica subavaliação do 

passivo, sendo os montantes envolvidos muito significativos. Desconhece-se ainda qual seria o impacte sobre o 

resultado líquido decorrente do acréscimo de responsabilidades do exercício, caso as responsabilidades 

passadas estivessem adequadamente reconhecidas. 

OPINIÃO 

9. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos descrito nos parágrafos 7. e 8., as referidas 

demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente 

relevantes, a posição financeira do CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., em 31 de Dezembro de 

2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em conformidade 

com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal no Sector Público da Saúde. 

ENFASES 

Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações: 

11. Conforme referido na Nota 8.2.2 do Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados, os comparativos 

relativos a 2007 englobam a informação agregada do ano completo, incluindo a actividade desenvolvida em 

Janeiro e Fevereiro de 2007 pelas três entidades que antecederam o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 

E.P.E., dado que este apenas foi constituído em 1 de Março desse ano. 

Na Certificação Legal das Contas de 2007 expressamos uma reserva por limitação de âmbito, relacionada com 

o facto das demonstrações financeiras de uma das entidades que antecedeu o CHLC não terem sido auditadas, 

situação que representava cerca de 15,2% do balanço de abertura. Embora esta situação tenha reduzida 

relevância nas demonstrações financeiras reportadas a 2008, razão pela qual retirámos a qualificação, os 

comparativos de 2007, sobretudo ao nível da demonstração de resultados, devem ser lidos com esta 

referência. 
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12. Os capitais próprios do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., em 31 de Dezembro de 2008, apresentam

-se negativos em 2.879 milhares de euros, estando assim perdida a totalidade do capital estatutário, apesar do 

aumento de 11.109 milhares de euros ocorrido no exercício. Adicionalmente, o Centro Hospitalar tem um 

compromisso de cerca de 125.031 milhares de euros, a vencer em Junho de 2009, para o qual não estão 

assegurados os necessários meios financeiros. 

De acordo com a RCM n° 116/2008, o Estado prevê realizar um aumento de capital de 5.658 milhares de euros 

em 2009 e de 8.717 milhares de euros em 2010. Este esforço revela-se insuficiente para fazer face aos 

desequilíbrios financeiros evidenciados pelo CHLC. 

Contudo, tratando-se de uma entidade empresarial pública, com importantes obrigações inerentes ao serviço 

público que presta, considera-se não estar em causa a sua continuidade enquanto entidade empresarial. 

13. No decurso da parte final do exercício de 2008 o CHLC procedeu à revisão da sua política de seguros, tendo 

alargado substancialmente o âmbito dos riscos cobertos, razão pela qual deixou de se justificar a ênfase 

constante da nossa Certificação Legal das Contas relativa ao exercício de 2007. 

Lisboa, 28 de Abril de 2009 

VITOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 

Representada por: 

Vitor Manuel Batista de Almeida 
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Anexo 1: Remuneração dos membros do órgãos sociais no período de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008 

Cargo 

Nome 

Remuneração base 

Acumulação de funções de gestão 

Despesas de representação 

Prémlos de gestão 

Outras 

Gastos de utilização de telefones 

Valor de aquisição, pela empresa, da viatura de 
serviço 
Valor do combustível gasto com a viatura de 
serviço 

Subsídios de deslocação 

Segurança social obrigatório 

Planos de reforma 

Seguros 

Seguros de VIda 

Opção pelo vencimento de origem 

Regime de Segurança Social 

Cumprimento do n.o 7 da RCM 155/2005 

Ano de aquisição de viatura de empresa 

Exercício opção aquisição de viatura de serviço 

Usufruto de casa de função 

Exercício de funções remuneradas fora do grupo 

Outras 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 

Teresa Maria da 
Silva Sustelo 

56.818,92 

19.960,68 

10.491,50 

929,54 

5.552,14 

NÃO 

CGA 

Vogal Executivo Vogal Executivo '1 
Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Vogal Executivo Fiscal Único Directo Clinico Enf.a Directora 

Ana Isabel Laura Maria 
\lictor e Higino Joaquim Daniel Figueiredo de Manuel Veloso Eduardo José Ana Maria da Almeida Fugoeiredo Lopes Fetto Sousa Dâmaso de Brito Gomes da Silva Mota Soares Associados Gonçalves da silveira 

1. Remunerações (C) ,-4 

50.450,16 50.450,16 50.450,16 50.450,16 64.411,08 50.450,16 

15.135,00 15.135,00 15.135,00 15.135,00 15.135,00 15.135,00 

9.570,75 9.386,54 9.447,99 9.382,43 11.729,80 9.386,54 

2. Outras te alias e .com ensa ões C · ' · I · "'"''}~~ 

758,06 396,05 699,33 650,10 758,57 

3. Encar os corn beneficios sociais C: : ·;J,l!l 

6.096,44 

NÃO 

CGA 

6.096,44 5.334,42 5.832,97 11.271,96 5.761,55 

4, Informa ões Adicionais c , .. ,~ 
NÃO 

CGA 

NÃO 

CGA 

NÃO 

CGA 

SIM 

CGA 

NÃO 

CGA CGA 
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Anexo 2: Mapas da actividade assistencial por especialidade 

-
2007 

Consulta Externa 
.. 1.as Subseq. Total 

Anestesiologia 

Angiologla e Cirurgia Vascular 

Cardiologia 

Cardiologia Pediátrica 

Cirurgia Cardio-Torácica 

Cirurgia Geral 

13.780 

3.791 

2.734 

1.779 

1.028 

2.534 

10.558 

32.676 

3.560 

6.045 

7.923 27.184 
-·-w• -- ••- - - -

·-

Cirurgia Maxilo-Facial 

Cirurgia Pediátrica 

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 

Dermato-Venereologla 

Diabetologia 

Doenças Infecciosas (Infec.) 

tstomatologia 

Gastroenterologia 

Genética Médica 

Ginecologia 

Hematologia Clínica 

1.782 3.180 

3.478 

2.181 

11.661 

313 

452 

269 

4.570 

4.061 

872 

3.787 

7.830 

4.1311· 

13.577 

3.437 

2.492 

1.805 

13.489 

6.988 

1.455 

6.811 

1.705 13.726 
·-----------~-- ... . -·-·- - -. -· 

Hepatologla 

Hipertensão 

Imuno-alergologia 

Imuno-hemoterapia 

Imunologia 

Medicina Física e Reabilitação 

Medicina Interna 

Medicina Tropical 

Neonatologia 

634 2.645 

396 3.610 L• 

2.1Ú r 13.395 

1.0191 5.957 

--Iil:j . :~~E I 
. 31 1 590 

65 288 

Neurocirurgia 5.480 10.164 - -·-
Neuroftalmologla 234 1.313 

-------·---·-- - -- - ---··--- ·----·----------
··~rologia 4.213 12.700 --- - ·-- ----·- ~-- -----~-.- -----

J:Stetrícia 2. 798 6 .166 

Oftalmologia 

Oncologia Médica 

Ortopedia 

Otorrinolaringologia 

Pediatria 

Pneumologia 

12.896 

633 

9.250 

6 .527 

5.630 

42.795 

11.229 

17.156 

18.126 

21.400 

7.305 

í6.314 

14.34~ · 

35.410 

~.33~ 

7.073 

35.107 

4.962., 

u.3o8 
6-.312 

25.238 

3.75Ó 

2.944 · 

2.074 

18.05~ 

11.049 
"Y~, 

2.327~ 

10.598 

15.431 

3.279 

4.006 

1S.526 . 

6.976 

2.0.70 

27~5Ü 

14.834' 

621 
:;. . .... 
3~3 

15.644 

1.547: 

16.913 

8.964 

55~691 
11.862 

26.406 

24.653 

77.030' 

9.122 

Psiquiatria I 
1.817 

134 

2.260 

456 

230 . 36-4 

Psiquiatria da Infância e Adol. 

Senologia 

Urologia 

Medicina do Trabalho 

Outras 

Psicologia 

Psicoterapia 

Apolo Nutricional e Dietética 

Outras consultas não médicas 

13.546 15.896 

2 .096 2.552 

2.943 12.071 

1.847 3.154 
.. ·- . -.- ·•- - -· -·- ·-- ·-·---- ----· 

502 101 

1.271 8.102 

394 1.546 

954 3.296 

. 
15~14 

~03 

9.373 

1:.940 

4.250 

Total Con.~~s Nã~ Médicas 2.6í9 
~ 

12.944 15.563 

41.!' .394 • ~s.-sss 

2008 

l.as Subseq. Total 

4.603 9.975 l 
3.088 34.071 1 

1.60~ ~:5761 
- ____ ::_:.~6 - __ 2_055~ . 

7.484 26.188 - ------ --- ---
1.771 2.933 

- -· - . 
3 .553 8.061 

2.287 4.561 1 

10.235 12.468 1 

- ---~~4 3~392 j 
466 2.787,. 

4. ~~~ .. _, :!:"~:: l 
4.626 7.209 

867 1.518 . 

1.826 14.222 

734 2.622 

279 3.258 : 

2.347 12.732 

500 2 .964 

54 284 

S. 771 22.858 
·-:úü1 ·- ·· i-7:a3_7_[ 

35 7531 

ss 301 1 

s.313 9.901 1 
339 . l.Ô661 

- 4.111 -13.5561 

~-~::~: -- ~~:~~! I 
812 12.580 

8.670 

7.274 

5.535 

1.907 

1.:~: I 
435 

3.079 

1.308 

620 

1.295 

430 

523 

94 

2.342 

14i,.Oó7. ·. 

14..5-78 --. 
37.159 

5.182 

8.221 

33.672 

4.7-04 

11.614 

6 .848 

3.356 

'3.537 

15.079 

3.464 

338 

28.~29 
20.938 

788 

356 

15.214 

Í.405 

17.667 

9.ª12 

61.532 

13.392 

-26.3~9 

26.0i3 

27.39.3 

9.0:<J6"" 

1.159 

15.572 

2.598 

15.448-

--~.261 

749 

8.248 

l.24Z. 

------ . -
408/07 (%) 

l.as Subseq. Total 
- ·- ... 

13,9 21,7 15,1 
- .. 
21,4 -5,5 1,6 . 
12,9 4,3 4 ,9 

-9,7 0,4 -2,9 

13,4 16,7 16,2 
1-------- -----

-5,5 -3,7 -4,1 - - ··- ------ ---
-0,6 -7,8 -5,2 _ 

. ·- --·· 
2,2 3,0 "2,7 

4,9 10,4 8,5 

-12,2 -8,2 -10,0 
-

6 ,7 -1,3 -~6 
r--·---··- -·- -------

3,1 11,8 10,5 
- - ----- .. _ ------------

14,9 25,4 .24,1. -
-8,3 5,4 ~,o -13,9 3,2 7,1 

-0,6 4,3 2,5 
-- - --

-3,7 
1------· 

0,5 
t------

-1,0 

7,1 3,6 4,0 ------- - ·---'---
15,8 -0,9 2,3 

-29,5 -9,8 -117 
.- ' ,;; 

10,1 -4,9 -2,9 

-50,9 -50,2 -50,3 

-83,9 -83,6 -83,7.. 
--·-···~·-··----------

25,1 -0,2 4,í -
·----------- -----

22,6 45,0 41,1 
-

12,9 27,6 26,9 --: !=~ 
-15,4 4,5 0,8 

-3,0 -2,6 -:2,7 
- - -
44,9 -18,8 .-9,2 

---·-----
-2,4 I .. , 4,5 

------ . ---
0,2 13,7 ?,5 .. - - ..... 
4,5 12,3 10,5 

28,3 

I 
12,0 I 1.2,9 

-6,3 3,3 I -0,1. 
-

11,4 3,7 5,8 
----·---- -

-1,7 2,1 J.,3 .. -· .. ----· - -
5,0 -2,3 -~,8 

203,7 r 227,0 

r 

218r4 

-13,5 I 0,5 ~~,5 

-4,6 3,2 1,8 

4,6 2,5 2,9 

·29,2 -38,1 ~34,8 ' --------- -- --------·-
23,5 27,7 24,2 

1,9 -14,2 -12t0 

9,1 17,5 1-5 ~;v,: 
• I 

-45,2 -55,4 -53,1 - . 
i;~ 

- . 

3,0 2,8 

-10,6 -1.6,6 -15,6 

2,1; . . • • 2,4 -2,~ ~{ 
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.. _, 

2007 
'. ,:·~ 

2008 Var 08/07 (%) .; ._,, ~·., 

Internamento Doentes Transf. 01 OIS Lotação Saldos (S/ lntern. 
Média Transf. lnt.) 

Doentes Tráhsf. DI OIS Lotação Saldos (S/ lntern. 
Média Transf. lnt.) ' 

Lotação Doentes 
Média Saldos (S/ Transf. 

Transf. lnt.) lntern. i DI OIS 

Angiologia e Cirurgia 
37 1.191 986 10.374 10.308 Vascular 38 1.257 962 11 .416 11.352 2,0% 5,5% -2,4% 10,0% 10,1% 

Cardiologia 45 2.888 329 13.326 13.286 
c ardiologia Pediátrica 9 475 172 2.930 2.922 
Cirurgia Cardio-Torâcica 28 1.021 765 6.907 6.855 
Cirurgia Geral 174 5.390 1.143 47.256 48.586 
CirÜrgia -I\Íiaxilo-Faciâl 

.. 
.. 20 930 68 5.055 4.868 

Cirurg.ia Pediátrica 24 1.517 168 6.688 6.711 
Cirurgia Piástica e 

27 1.040 88 8.151 7.991 Reconstrutiva 

45 2.796 407 12.300 12.384 
9 419 184 3.099 3.052 

28 1.006 791 6.628 6.632 
165 5.058 1.236 46.809 45.049 . ... .. 
20 914 41 4.803 4.924 -
24 1.388 127 6.416 6.389 .. 
17 938 55 7.446 7.732 

0,0% -3,2% 23,7% -7,7% -6,8% 
0,0% -11,8% 7,0% 5,8% 4,4% 
0,0% -1,5% 3,4% -4,0% -3,3% 
·5,2% -6,2% 8,1% -0,9% -7,3% 
0,0% -1 ,7% -39,7% -5,0% 1,2% 
0,0% -8,5% -24,4% -4,1% -4,8% 

-37,0% -9,8% -37,5% -8,6% -3,2% 

Derma~o-Venereologia 12 259 170 3.051 3.050 12 341 185 3.807 3.767 0,0% 31,7% 8,8% 24,8% 23,5% 
Estomatologia 4 119 18 427 416 
Gastro.eriierológia 15 411 144 4.736 4.539 

4 123 14 430 433 --
14 451 201 5.436 5.582 

0,0% 3,4% -22,2% 0,7% 4,1% 
-6,7% 9,7% 39,6% 14,8% 23,0% 

Ginecologia 13 976 134 3.1 13 3.150 
Hematol<?gia Clfnica 28 662 34 9.649 9.657 

11 919 281 3.155 3.154 
28 656 46 9.905 9.896 

-15,4% -5,8% 109,7% 1,3% 0,1% 
0,0% -0,9% 35,3% 2,7% 2,5% 

Medicina Interna 236 6.456 995 83.909 86.710 236 6.697 746 81.138 78.765 0,0% 3,7% -25,0% -3,3% -9,2% 
Neurocirurgia 82 2.302 943 22.525 23.222 68 1.939 755 21.723 21.173 -17 ,1% -15,8% -19,9% -3,6% -8,8% 
Neurologia .. 33 1.006 162 10.501 10.088 32 - 1.176 206 10.286 10.576 -2,0% 16,9% 27,2% -2,0% 4,8% 
Obstetrfcia 22 2.119 222 6.639 6.705 22 2.217 271 7.108 7.089 0,0% 4,6% 22,1% 7,1% 5,7% 
Oftalmologia 34 896 19 4.411 4.445 15 876 .. 72 4.767 4.728 -55,9% -2,2% 278,9% 8,1% 6,4% 
Ortopedia 87 2.686 361 22.998 23.062 82 2.667 .. 199 22.997 22.790 -5,9% -0,7% -44,9% 0,0% -1 ,2% 
Otorrinolar ingologia 32 1.575 119 6.839 6.803 29 1.456 130 6.034 5.980 -9,4% -7,6% 9,2% -11,8% -12,1% 
Pediatria 84 2.459 236 20.479 20.672 71 2.256 240 19.371 19.419 -15,4% -8,3% 1,7% -5,4% -6,1% 

.f.'n~um~I<?_Qia 15 308 65 4.878 4.867 - 16 339 63 4.415 4.430 ·- 6,7% 10,1% -3,1% -9,5% -9,0% 
Psi.quiatria .(Agudos) 10 104 5 3.031 3.149 10 112 7 2.968 2.986 0,0% 7,7% 40,0% -2,1% -5,2% 
Queimados 17 130 70 3.890 3.936 16 155 71 4.565 4.326 -5,8% 19,2% 1,4% 17,4% 9,9% 
Urologia 18 1.564 74 6.038 5.990 18 1.449 103 6.437 6.440 0,0% -7,4% 39,2% 6,6% 7,5% 
U. Cuidados Intermédios 17 164 1.471 4.760 4.677 36 286 2.704 10.506 10.807 111,8% 74,4% 83,8% 120,7% 131,1% 
U.C.t ºirurgia 38 209 2.106 11.370 11.352 45 308 1.993 13.282 13.436 - 18,4% 47,4% -5,4% 16,8% 18,4% 
U.C.I. Médicos 13 160 246 4.849 5.490 ·-··· -
u.c.r. corÕnârios 17 520 989 4.508 4.546 

a· ••• ... . .... 
17 434 1.087 4.413 4.337 0,0% -16,5% 9,9% -2,1% -4,6% 

U.C.I. Pediatria 12 77 427 3.516 2.921 12 70 421 3.339 3.390 0,0% -9,1% -1,4% -5,0% 16,1% 
U.C.t Polivalente 52 529 1.330 15.217 14.752 6 70 161 1.803 1.780 -88,6% -86,8% -87,9% -68,2% -87,9% 
U.C.I. Recém Nascidos 16 145 105 4.783 4.641 16 141 138 5.128 5.203 2,1% -2,8% 31,4% 7,2% 12,1% 
Berçário 22 1.906 159 4.836 4.853 22 2.050 170 5.318 5.301 0,0% 7,6% 6,9% 10,0% 9,2% 

' Sllb-Totàl UCI ' ' 162 '•1.644• 6;428' >:, ' 44.154 42.889 .· 145 1'.469 6.150 I · ·· 43.320 44.443 -417% -10,6% 5,0% -1,9% 3,6% 

Sub-Tot al Especlalldl!des " ,487· ' ·15 •. ~2~ i 2.3,2 ' 15~.4.90 , ' 15~.940 .;; .. ~' ' ' · · ·Mé!iioas ' , <· ' '.-" . . 
' ,.fi.•· 

t73 :, 15:243 2.28S · ' 152,725 !i? ' 150.~"57 
'" ~ 

-2)8% ' : 1,4% -1,2% ·2.4% -5,1% 
.. 

Sub-Total Especlálldlfdes 23~4s6 ' 
" •·· 

620. .5.17~ 161.311 163.048 , · · .. -' Ci~ú'rgtcás -.;, 

'"• -. ··-··. '. 

5.67. 22.3~2 5.108 160.734 158.191 
l , -· - . ~ 

A · ••• . . •· ~ ... .... -
-10,1% -4,7% ·. •1,4% -0,4% ·3,0% 

tOT~L (s(Eierçát!~) .: _. ,_ -·-.·~..). ... :'.~~~ 40.128 ... 13.918 . 361.955 ~~~64.~~ 
-~-~._,_~L..:.._.,_,._ • ..:....J._·-'-' ~-'--'.~~·-~ ------'--'-'"--'~"~·· -'.__ .:_______.__ 

1.175 39.074 14.143,;. 356.7'79 
.. 

353.491 ~6,6% •I ·2,6% 1,6%, ..... :.1,~% ·3,1% 
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2007 2008 

Base Adicional Base Adicional ~ctividade 
Cirúrgica Conv. Amb. Total Conv. A b Total Urgente Total 

Base m · Amb. 
Conv. Amb. Total Conv Amb Total Urgente Total 

Base · · Amb. 

\ngiologia e 
~irurgia Vascular 
~irurgia Cardio
rorâcica 

~irurgia Geral 

~irurgia Maxilo
=acial 

~irurgia Pediátrica 

~irurgia Plást ica e 
~econstrutiva 

)enmato
/enereologia 

:stomatologia 

3inecologia 

~eurocirurgia 

)bstetricia 

)ftalmologia 

)rtopedia 

)torrinolaringologia 

Jrologia 

)utras 

810 I 188 I 998 I 101 

I "'1::m;; 1.048 169 20 

3.408 1 1.020 1·~4A~~-~I 211 

I 369 91 •>; 460 

1.388 I 597 I 1.985 I 1 I 

499 I 494 r cr' 993 'I 52 I 

,. ~48 :, ·1 208 40 

624 521 1.1.45 I 
1.274 I 121 I 1.395 I 44 I 

; 05 --1 3.42; - r 4~,;;;~';1 -- 2 I 
1.415 I 300 I 1:716· J 53 I 

616 I 279 I 1.097 I I 

1.108 I 29 I 1'.137 ' I I 

606 I 6 fi 612' ''I 1 I 

291 

I ~~
2 

''I 
316 I' 1.706 li 763 I 158 

1

. 921~ I 

• U11 1.047 

.,.. . 
· . 20 174 1 1.04a 

8 
I ~~9 .:1 

833 
I :~~-:.80 

11

3.155

1

1.226

1 

:-~81 
~ ~- ~' -~· - ,, 435 895 322 132 464_ 

38 1: 39 I 796 I 2:82d 11 1.345 I 643 1 '1.988 

31 I 
83> "' ' 

477 I 1.553 1 424 580 1.004 

5 619 624 
~\t]'U ':·~~· ~' ' ~ -~ 

"''I: fi i" 3 251 236 6 242 I :~~3._~~?::~- .;,_; 

;;;~;~·_\j:) 
125 1.270 . 536 572 

M081 

40 1: . 84 I 381 I 1.860 I I 1.165 I 173 I 1.338 

2 
63 __ , ~r "l- 63 - 1r :380- .1 1-;-~3 -1 3~;; 1 -~.4~~=·: 

~ 

7 I 60 I 1.130 I" 2.905 I I 1.267 I 333 I 1.600 

I>'-• r;- ,, I 135 I 1.232' I I 717 472 . 1.189. 

I ~).j...: •• ~~" I 174 I 1.311 ' I I 1.039 42 1.081 

I 1 "' .1 226 I 1139 I I 717 7 124: . 

228 

I 

567 
I 795, I 281 , 1.997 . ... 

. ·. 1 :~25 !, . · 

35 35 142 

~l'~-'" 826 '5.207 . ,~-~U' . 

;, ~'1!\'i ~: 
y;,._rr~,·· 

377 831 ;'~~: : - ~ 
a•·{ r. 

I;...,_! f~. , ' 841 . 2.821l 

27 22 49 433 1.486 

.•!'!i•.t•',_..,'_; 624 

I I '-;~~ I 2 I ,244 

I 
, .~,. : ~-:-. 1 121 U29 

1 356 . 1.695 

·~·-··· :·Jt' 36 / 40 
.. -- · ~· ... ' -

720 7íZO 85 . 5.301 
;I . 

1 - - 1 1.206 2.806 

14 14 141 1.344 

~ f.~~; . 259 1.340 

·~1~~i' _ .-:!, 377 ~ 1.101 

Vàr 08/07 · -- '"''''·'~~ 

... _ Base Adicional 

Conv. Amb, Total Conv A b Total Urgente To 
Base · m . A1t1b· 

-5,6% -16,0% -7,7% 125,7% 94,6% 102,8% -11,1% 17,1 
' :>:·~;'t 

-0,1% -99,4% '-13,9>% 75,0% 75,0% -16,4% -13,: 

-7,4% 20,2% -1 '1'% -100,0% -0,6% -5,0 ,, 
-1 2,7% 45,1% -1,3% . -13,3% -7,2 

-3,1% 7,7% 0,2°Ío -100,0% 5,7% 0,3' 

-15,0% 17,4% 1;1o/o -46,1% -29,0% -41,0% -9,2% -4,3 

.,. ' r~ " 
•. 't' ... 

' 13,5% -85,0% "2.4%. ~ ·~- '\.; 
•. "~-· i;t ·. :' 

-33,3% -2,8 

-14,1% 9,6% -3,2% 
.. _, 

! ;~ ~ -3,2% -3,2 

-6,6% 43,0% -4,1%. -97,5% ,96,8% -6,6% -8,9 

0,0% 100,Qo/o ".. ~ 6,6% 11,1 
- .. 

-2,7% 6,3% 6,2% 1042,9% 1007,7% 2,4% 21,( 

-10,5% 11,0% -6,7% -100,0% 6,7% -3,4 

-12,3% 69,2% 8,4% . 4,4% 9,1 ' ,. 
~" ~ 

-6,2% 44,8% -4,R% ··,, 48,9% 2,2 

18,3% 16,7% 16;3o/o- -100,0% 66,8% 31.~ 
. .... 

4,8 
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Anexo 3 - Formação de médicos Internos 

. FORMAÇÃO 
MEDICOS INTERNOS Designação Hospital N.• Internos 

Organização Hospitalar; Gestão da Qualidade; Codificação de GDH'S. HSM 29 

Sessões de integração 
Auditoria Clínica e Gestão do Risco HDE 41 

dos Novos Internos Comissão Controlo Infecção Hospitalar; Controlo Infecção Nosocomial; Política 
HSAC 34 

Prescrição de Antibióticos. 

Cuidados Paliativos e Cuidados Continuados; Reunião Geral de lntemos. HSJ 26 

Curso Satélite 'Doença Alérgica Respiratória na Criança' HDE 12 

Curso Satélite 'APSI - Prevenção de Acidentes e Promoção Segurança Infantil" HDE 5 
XV Reunião do Anuário 

Curso Satélite 'Introdução à Cirurgia' HDE 6 do HDE 
Curso Satélite 'Terapêutica lnalatória; Dispositivos e Técnicas de Inalação' HDE 8 

Curso Satélite 'Trabalho Científico: Fundamentos para Elaboração e Divulgação' HDE 6 

O Essencial em Medicina Física e Reabilitação na Criança e Adolescente HDE 16 

O Essencial em Oftalmologia na Criança e Adolescente HDE 11 

O Essencial em Estomatologia na Criança e Adolescente HDE 7 

O Essencial em Pedopsiquiatria na Criança e Adolescente HDE 14 

O Essencial em Anestesiologia na Criança e Adolescente HDE 14 

O Essencial em Genética na Criança e Adolescente HDE 13 
111 e IV Ciclo de Cursos 
do Internato Médico - O Essencial em lmunohemoterapia na Criança e Adolescente HDE 4 

CHLC HDE 
O Essencial em Radiologia na Criança e Adolescente HDE 18 

O Essencial em lmunoalergologia na Criança e Adolescente HDE 9 

O Essencial em Otorrinolaringologia na Criança e Adolescente HDE 18 

O Essencial em Ginecologia/Obstetrícia na Criança e Adolescente HDE 8 

O Essencial em Oftalmologia na Criança e Adolescente HDE 11 

Sessão Anátomo Clínica- Massa lntracardíaca HSM 18 

Abordagem Actual do AVC na Fase Aguda- Trombólise HSM 23 

Tratamento Antitrombótico na Fibrilhação Auricular- Problemas não resolvidos HSM 18 

Bleeding in Acute Coronary Syndromes and PCI HSM 10 

Sessão Anátomo Cllnica -Caso Clínico Pneumológico HSM 14 
Sessões Científicas da 
Comissão de Ensino Placa Ateroesclerótica - Novos Métodos de Avaliação HSM 17 

Médico do HSM 

Estenoses Carotídeas-Abordagem Percutânea Versus Cirúrgica HSM 11 

Hipotenção Ortostática lncapacitante Em Busca do Diagnóstico Perdido HSM 10 

Optimização do laboratório de Microbiologia no Controlo da Infecção Associada aos 
HSM 10 Cuidados de Saúde 

Insuficiência Cardíaca HSM 47 
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Anexo 4 - Projectos inscritos no site internacional iHealthbank 

(www.ihealt hbank.eu ) 

CHLC,E?E 

Site onde está a ser introduzida a informação sobre projectos inovadores em 

Saúde. Alguns destes projectos já estão concluídos, outros ainda estão em 

desenvolvimento. 

Developing the foundations of a safety culture : Implementation of an incident reporting system 

Project leaders/coordinators: Gabriela Colaço, Hospital Dona Estefânia 

Location, institutions and partners involved: Hospital Dona Estefânia and Hospital de Santa 

Marta, CHLC, Lisbon. 

Development phase: The Project was launched on 2001 at Hospital Dona Estefânia and on 2000 at 

Santa Marta Hospital and is ongoing. Next stage comprehends the dissemination of the project to 

Hospital de S. José e Hospital de Santo António dos Capuchos. 

Making change easier: hospital clinicai benchmarking 

Project leaders/coordinators: Teresa Matias, Vanessa Rodrigues, João Pascoal, CHLC, Lisbon 

Location, institutions and partners involved: This project is located in Centro Hospitalar de 

Lisboa Central that includes four Hospitais in the old part of the town (Hospital S. José, Hospital 

Santo António dos Capuchos, Hospital de Santa Marta e Hospital D. Estefânia) in partnership with a 

private company (IASIST Portugal) 

Development phase: The planning phase is completed. The project isto be launched in Nov 2008 

Implementat ion of an integrated clinicai care pathway 

Project leadersjcoordinators: Dr. Rui Ferreira, Enfa Fátima Farias, Enfa Cristina Pedrosa, 

Enf0 Joaquim Lavado, Enfa Cláudia Freixo, Enfa Catarina Oliveira, Enfa Carolina Martins, 

Enfo Paulo Francisco- Cardiology Service, Hospital de Santa Marta, CHLC, 

Location, institutions and partners involved: Cardiology Service, Hospital de Santa Marta, 

Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) 

Development phase: The Project was launched on 2004 and is fully implemented 
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?-educing C-Secti o:~ utíiisation i"l a maternity unit: a multifaceted strategy 

Project leaders/coordinators: Carla Leitão, Alice Cabugueira, Manuela Caetano, Manueia Coelho, 

Ricardo Mira; Maternity Unit, Hospital Dona Estefânia, CHLC 

Location, institutions and partners involved: Gynaecology and Obstetrics Service, Hospital Dona 

Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisbon 

Development phase: The Project began in 2004 and is ongoing 

Adressing the needs of the minorities 

Project leaders/coordinators: Óscar Ortet, Risk Management Group Hospital Dona Estefânia, 

CHLC, Lisbon. 

Location, institutions and partners involved: Hospital Dona Estefânia, CHLC with the 

collaboration of "Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas" . 

Development phase: The project started in 2002 and is ongoing. 

Diagnosing appendicitis in a busy Paediatric Emergency Service: A new protocol 

Project leadersjcoordinators: Maria João Lage, Paolo Casella, Gabriela Colaço - Hospital Dona 

Estefânia, CHLC, Lisbon; 

Location, institutions and partners involved: Dona Estefania Hospital, CHLC; Emergency, 

Surgery, Radiology, Pathology departments; Risk Management Group 

Development phase: The project started in June 2008. Board and Services detailed discussion 

approval obtained. Entering implementation phase. 

Improving security of babies ln a maternity unit 

Project leadersjcoordinators: Ricardo Mira, Olívia David; Maternity Unit, Hospital Dona Estefânia, 

CH LC, Lisbon 

Location, institutions and partners involved: Maternity Unit at Hospital Dona Estefânia, Centro 

Hospitalar Lisboa Central (CHLC). 

Development phase: The project started in 2004 and is fully implemented 

Management strategies to decrease CVC-related blood stream infection in NICU 

Project leaders/coordinators: Micaela Serelha. NICU. Hospital Dona Estefânia, Rua Jacinta Marte 

1165-049 Lisbon. Location, institutions and partners involved: NICU. Hospital de Dona 

Estefânia, CHLC,EPE. Lisbon, Portugal 
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Development phase: The project strated on 2001 and is ongoing 

Integrated System of Communication Between Health Teams 

Project leadersjcoordinators: Executive Committee: ora Laura Silveira; Nurse Oirector Ana 

Soares; 

location, institutions and partners involved: This project has been implemented in four 

Hospitais that are part of Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, in the old town, as a result of a 

partnership that envolves public sector (CHLC) and a private company (GiobeStar Systems) 

Development phase: The project is in it's 4th stage; the 1st stage was a pilot conducted in an 

operation room in Hospital Santa Marta (June 2007); 2nd stage included A&E department, outpatient 

ambulatory care, porter services and organ donation in Hospital S. José (Jannuary 2008) and the 

central operating theatre in Hospital D. Estefania (January 2008); the 3rd phase included ali the 

other operating rooms in Hospital Santa Marta; !CU and one ward in Hospital Santa Marta (June 

2008); the 4th phase is to expand to the central operating theatres in Hospital S. José (September 

2008) and the 5th phase is to expand to a whole hospital (Oecember 2008) 

Medication safety: Computerized physician order entry 

Project leadersjcoordinators: Dra. Isabel Tabuada, Ora. Lucilia Ribeiro; Or. António Lourenço 

location, institutions and partners involved : Hospital D. Estefânia is a pediatric hospital 

integrated in group of 4 hospitais- Centro Hospitalar de Lisboa Central, CHLC, EPE,. 

A partnership was established with CPC to make the necessary adjustment to a safe utilization with 

the pediatric popuiation 

Development phase: Phase 1: January 2008. 

Unit doses distribution model in 4 pilot services - concluded 

Phase 2: electronic prescription ongoing. Started in October with one service 

End Phase 2: December 2008 

Right Patients, Right Blood: the implementation of bar code identification 

Project leaders/coordinators: ora M.Graça Deus. ; Blood Service, Hospital de Santa Marta,CHLC 

Project team: Ooctors and lab technicians in the Blood Service and nurses in the vascular Surgery 

Service 

location, institutions and partners involved: Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar de 
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Lisboa Central, EPE, Lisboa. 

Development phase: Pilot started on 9th August 2008, after training of relevant staff. So far 188 

bracelets have been used 

Improving safety through partnership with families 

Project leadersjcoordinators: Gabriela Colaço, Carlos Elias, Cecília Galvão 

Hospital Dona Estefânia, CHLC, Lisbon 

Location, institutions and partners involved: Hospital Dona Estefânia, CHLC, Lisbon, Portugal. 

Development phase: The project started in Jannuary 2008 and will finish in Dec 2008. The project 

has been implemented in 5 wards, and results are being assessed 

Systems to reduce the risk associated with the use of information technology in hospitais 

Project Jeadersjcoordinators: Maria Helena Silva; Information Technology Specialist 

Location, institutions and partners involved: Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC, 

EPE,) consists of the following hospitais: H.S. José, H.S.A. Capuchos, H. Sta. Marta e H. D. Estefânia. 

Development phase: Ali stages of the project have been implemented according to the plan. 

Currently, the final stage involving the re-organization of the information system architecture to be 

used in ali hospitais (Active Directory) is being developed. 

Another area under development is the operational management which will allow close monitoring of 

the platform and increased reliability. The help desk is an additional tool that will enable ali request 

of assistance independently of the media used, as well as automatic alerts from the monitoring 

system to be centralized and redirected to the adequate element of the IT team. 

Funct ional Unit of OtoneuíOsurgery - skull base surgery 

Project leaders/coordinators: Project leader - Prof. Dr. Vítor Gonçalves; Dr. Luís Marques Pinto; 

Dr. Vítor de Sousa 

Location, inst itutions and partners involved: Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) -

Hospital de S. José, Neurosurgery and Ear, Nose and Throat Departments, with the cooperation of 

the Imaging, Pathology, Physiotherapy and Oncology Departments. 

Development phase: Initiated in 1996, the actual stage of the project is the fulfilment of the initial 

objectives and the meeting of criteria of quality and accessibility. 
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?rescr-.ool iung ftmction eva!uation of the bronchodiiatador response 

Project leaders/coordinators: Dr.Luis Miguel Borrego, ora Paula Leiria Pinto, Tecn Isabel Almeida, 

Prof Nuno Neuparth, Prf Ah-Fong Hoo, Prof Janet Stocks. 

Location, institutions and partners involved: Imunoallergy Department, Hospital Dona Estefânia, 

CHLC, EPE" Lisbon, Portugal; Great Ormond Street Hospital for Sick Children, London. 

Development phase: Beginning of the project in 2007 with expected term in 2009. 

Recruitment and evaluation of asthmatic and healthy children. 

The ma in outcome is to assess the variability of spirometry and airways resistance 

measurements in 80 asthmatic and 80 healthy pre-school children. 

The project begun in September 2007 and the recruitment will carry on till September 2008. 

Comprehensive programme of screening, d iagnosis and early intervention in children deafness 

Project leaders/coordinators: Luisa Monteiro, Pedro Brazão Santos, Hospital Dona Estefânia, 

Location, institutions and partners involved: The ENT Service at Hospital Dona Estefânia, CHLC, 

EPE, is the reference center for ali infants detected in universal screenings conducted at Maternidade 

Alfredo da Costa, Hospital de Santarém, Hospital Caldas da Rainha, Hospital de Cascais, Hospital de 

Portalegre, Hospital de Beja and Hospital de Évora. 

GRISI (Screening and Intervention committee for infant deafness) has been a partner of the 

programme for its dissemination and implementation. 

Development phase: The Project was launched on 2001 and at present the surgical implants are 

being implemented. 

Next stage is the consolidation and dissemination of the project and the evaluation of results. 
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Children · s ív1entai Healtr• Support Group - GASMI 

Project leadersjcoordlnators: Supervising Chiidren · s and adolescents psychiatrist: Augusto 

Carreira, MD 

GASMI Coordinator : Ma Rosário Palma, MD ; Bárbara Menezes (paediatric Nurse); Elisabete 

Fortunato (Social Worker); Ilza Martins (Psychologist); João Godinho (Occupational Therapist); Marta 

Silva (Psychologist); Mónica Madeira (Speech Therapist); Verónica Afonso (Psychologist) 

Location, institutions and partners involved: The project runs at the Health Centre in Loulé, 

under the Regional Health Administration • s directives. Within the Health Center, the project 

articulates with partners such as the family health teams (family doctor and nurse), the Projecto da 

Intervenção Precoce (Ear/y intervention in childhood), which regards children from three to six years 

of age, and with the the Núcleo de Apoio à Criança e Jovem em Risco, (Support group for children 

and youth at risk) which regards children and adolescents at r isk, from ages zero to eighteen years 

of age. Outside of the Health Center, the project articulates with several other partners, namely 

schools, hospitais, social security, law enforcement agencies and others. 

Development phase: The initial protocol was established in 2001 between the ARS Algarve, I.P. 

(the Algarve • s health administration) and the D.Estefânia children • s hospital in Lisbon. The months 

stretching from November of that year until Apri l of 2002, was dedicated to the selection of 

technicians who would enrol the team according to pre-determined criteria. Priority was given to 

those who already had had some experience in the field of either chi ldren or adolescents mental 

health. In April of 2002, technicians began their formative period at the Clínica do Parque, in the 

Department of the Children · s Psychiatry of the D. Estefânia Hospital in Lisbon. The team, consisting 

of two psychologists, a social services technician, a family doctor, an occupational therapist and a 

nurse specialized in paediatrics, initiated their activities in September 2002. 

Evaluation of accute and delayed cerebellar lesions due to neonatal cerebral perfusion changes using 

Project leaders/coordinators: Carla Conceição (Neuroradiology Unit, Dona Estefânia's Hospital); 

Daniel Virella (Neonatology Unit, Dona Estefânia's Hospital); Eulália Calado, Ana Antunes Martins 

{Pediatric Neurology Department, Dona Estefânia's Hospital) 

Location, institutions and partners involved: Neonatology Unit, Neuroradiology Unit and 

Pediatric Neurology Department of Hospital Dona Estefânia, Lisbon, Portugal. 

Development phase: Inicial design phase 
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Airmed Project 

Project leadersjcoordinators: Dr. Rui Ferreira, Enfa Fátima Farias, Enfa Luísa - Cardiology 

Service, Hospital de Santa Marta 

Location, institutions and partners involved: Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, EPE, Lisboa. The Project has been developed in partnership with Fundação Vodafone 

Development phase: The Project has been concluded and is fully operational 


