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1. Mensagem da Presidente do Conselho de Administração 

Celebra-se este mês um ano sobre a criação do Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE (CHLC, EPE), pelo que se 1mpõe uma breve reflexão sobre os 

obJeCtlvos que est1veram na génese da sua constituição e dos objectivos Já 

alcançados. 

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

hosp1ta1s com estatuto de entidade pública empresanal, v1sou recuperar e 

rentab1hzar as sinergias ex1stentes nos Hosp1tais de S. José, Santo António do 

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

passado, ao grupo dos Hospitais Civis de Lisboa. 

A prazo pretende-se transfenr a actividade destes HospitaiS para o futuro Hospital 

de Todos os Santos, que como moderna e avançada un1dade hospitalar 1rá 

contribuir decisivamente para a reorganização dos cu idados hospitalares na reg ião 

de Lisboa. Por ser um hospital altamente diferenciado Irá ser, igualmente, 

refe renc1a para outras regiões de saúde do país. 

No passado d1a 26 de Dezembro, foi formalmente assinado o protocolo de cedênc1a 

de terreno entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal de Lisboa e será em 

breve lançado o concurso público para a construção do edifício numa parceria 

público privada. 

O CHLC adaptou e pretende desenvolver como e1xo estruturante da sua act1v1dade 

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. 

O reforço do carácter multidiSciplinar fac1litador das boas prát1cas clínicas bem 

como a monitorização regular de Indicadores Clínicos fiáveis capazes de sustentar 

um programa de Auditorias Clín icas, são pressupostos modeladores da Gestão 

Clínica pretendida. 

Assim se procura garant1r um planeamento por ObJeCtlvos que envolva e 

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

desenvolver como expenêncía de gestão com algum carácter movador, um modelo 

de contratualízação Interna, criando para o efeito uma estrutura mtermédia de 

gestão, ág11 e operacional, que assuma e execute com eficácia o contrato-programa 

negociado com o Conselho de Admmistração. 

Foi já este mês de Março de 2008, homologado o novo Regulamento do CHLC, EPE 

que perm1t1rá o desenvolvimento desta estratég1a. 

Apesar dos múl tiplos constrangimentos externos decorrentes das políticas 

económicas e das medidas de modernização da Admin istração Pública, o 

funcionamento do CHLC decorreu de uma forma eficaz e efiCiente. 

Foram implementados novos projectos, nomeadamente na urgência, com elevado 

grau de adesão por parte dos profissionais envolvidos. 

A racionalização de custos foi obtida sem prejuízo da missão do hospital, 

essencialmente baseada na modernização do funcionamento dos serv1ços, tendo 

como ún1co objectivo colocar o doente no centro do sistema e garant1r a melhona 

contínua da qualidade dos cuidados de saúde que se prestam. 
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2 . Breve Apresentação do CHLC, EPE 

;~ 

2.1 Enquadramento Geral 

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (adiante designado CHLC,EPE) foi criado ~ 
pelo Decreto Le i nOSO-A/2007 de 28 de Fevereiro, integrando o Centro Hospitalar 

de Lisboa - Zona Central, o Hospital de Dona Estefânia (adiante designado HDE) e o 

Hospital de Santa Marta, EPE, (adiante designado HSMarta), instituições que 

constitu irão a génese do Hospital de Todos os Santos. 

Tem corno missão prestar cuidados diferenciados de saúde, em articulação com as 

demais unidades prestadoras de cuidados de saúde in tegradas no Serviço Nacional 

de Sa(•de (SNS), definindo-se a sua área geográfica de cobertura no âmbito da 

Administ ração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Ta l concretiza -se sem 

prejuízo dos princípios da universa lidade de cobertura do SNS e da liberdade de 

escolha do cidadão, mas integrando a rede de prestação de cu idados de saúde 

diferenciados e a sua articulação com as redes de prestação de cuidados de saúde 

primários, bem como com os restantes prestadores de saúde previstos nas redes 

de referenciação de cuidados, existentes ou a criar. 

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

graduada, com elevada diferenciação científica, técnica e tecnológica, sendo 

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

instituição de referência. 

As Unidades Hospitalares que integram o CHLC, EPE apresentam perfis assistenciais 

dist intos: 
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Quadro 1 - Descrição das Unidades do CHLC, EPE 

Unidade 
Hospitalar 

Centro 
Hospitalar de 
Lisboa - Zona 

Central 

Hospital de 
Santa Marta 

Hospital O. 
Estefânia 

Descrição 

Hospital de Sâo José 

Grupo Hospitalar dos Capuchos/ 
Desterro 

Hospital de Santa Marta 

O Hospital Dona Estefânia 

Total 

Lotação 

1.247 

CHLC. EPE --r, -

' !J 
Principais 

Especialidades/ 
Referências 

Assegura cuidados de saúde a essa população em todas as especialidades médicas 

e cirLJrgicas, que se distribuem por um pólo materno in fantil, (HDE) um pólo com 
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vocação cardiológica (HSMarta) e do1s outros com vocação generahsta, para adultos 

( HSJ e HSAC). 

Assegura uma urgência polivalente para adultos, uma urgência ped1átrica, e uma 

urgência obstétrica. 

No desenvolvimento de uma política de consolidação e concentração de meios, 

promoveu-se o encerramento completo do ant igo Hospita l do Desterro, 

actualmente devoluta e que se espera que venha ser reconfigurado como unidade 

de cuidados continuados de apolo à actividade hospitalar instalada na Cidade de 

LISbOa. 

Smtet1zam-se no quadro apresentado em seguida os seguintes indicadores: 

No Médicos 

NO Enfermeiros 

N° Doentes Saídos 

No Urgências 

NO Consultas Externas 

NO Sessões Hospital Dia 

Un1dades 2007 

Total CHL-ZC 
HOSPITAL O. 

Estefânia 
HOSPITAL 

Santa Marta 

Ex1stem, no entanto, alguns aspectos, quer de ordem física, quer de ordem 

estrutural e funcional, que têm dificultado a sua actualizaçãojmodern1zação bem 

como contribuído para desv1rtuar as suas características de Hosp1tal Central e de 

"f1m de linha". 

Os Hospitais que constituem o CHLC, EPE estão situados na zona centra l de Lisboa, 

em instalações de antigos conventos que, pela sua antiguidade, geram 

constrangimentos arquitectónicos c dificuldades de util ização, obrigando muitas 

vezes a obras de adaptação e a uma manutenção permanente, com custo elevados. 
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O grande volume da urgênc1a e o número significativo de doentes com 

prolongamento de internamento por mot1vos meramente soc1a1s, a escassez de 

InStituições de retaguarda e a desadequada referenciação de doentes por parte de 

outros Hospitais, têm contribuído para desvirtuar o correcto posicionamento 

assistencia l do CHLC, como estabelecimento hospitalar altamente diferenciado no 

âmbito da prestação de cuidados de saúde. 

Neste contexto, a alteração do Estatuto Juríd ico, que ocorreu em l de Março de 

2007, para o modelo de Ent1dade Pública Empresarial { EPE), proporcionou a 

oportumdade de iniciar a modern1zação estrutural, organizativa e gest1onána que se 

tornava Imperiosa. 
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2.2 Enquadramento na Região e com as restantes Entidades de Saúde 

Actualmente, a área de influência directa do CHLC, EPE é composta no seu conjunto 

por 4 1 das 53 freguesias do Concelho de Lisboa e por 10 das 18 freguesias do 

Concelho de Loures, variando segundo as especial idades e unidade hospitalar. 

Esta área é designada por Unidade de Saúde B da Sub-Região de Saúde de Lisboa 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 e Santa 

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

de Sacavém, conforme quad ro apresentado em seguida. 

Quad ro 3 - Área de Referência 

Centro de Saúde da Lapa SIM S!J•1 Sl~l 
Freguesias 

Lapa S IM sm SIN SI '•I SI'·' S!F 
Prazeres S IM Sll·l Sl l-1 $1t·l <;fN s·F 
Santos o Velho SIM Slt·l Sl t1 Slt-1 51 ~·I " , .. 

Centro de Saúde da Graça SIM S!f.l SIM Slr•l STN Stt·' 
Fre9uesias 

Graça 51 ~1 S!l·l Sl t1 SI <·1 511·1 ~< •.· 
São N•colau SIM Slt·1 Sl~1 SIH 5 lt•1 SI" 
Castelo SI ~1 Sll-1 S IM Slr•l Sl~1 sr · 
Haoalena SI M Slt-1 S IM Sir-I Slf.l "I ' . 
Santiago SI M S lt·l S IM ~·11·1 s 11•1 SI '·1 

Santo Estevão Sl ~l S lt•l S IM 511•1 NAO 51'·' 
S C•i stóvão S. Lourenço SI~I Slt•l S IM S!H S i r-I SI '-1 
São 1•1iguel SI ~I S!t•l SIM C.TI•l Sl~l s 1 r·l 
São Paulo Sl ~l Sl~l SIM Sll-1 SJH :; 1 r-1 
São Vice nte de Fora SIH S l t•1 SIM SH•1 Sll~ s lt·l 
Sé SI~1 Sl~l S ll~ 511·1 511·1 SI t·1 
Socorro SIH SI~I S I~1 Slt·l s lr•1 <;I f'. I 

Centro de Saúde Luz Soriano SIM 
Freguesias 

Enca rnação SI M SIM S11•1 Str•' s .,,, Si t·l 
Mártires SI M SIM S!l-1 Sif·i Sll·l s 11•1 
Mercês S IM SIM Sll-1 Si ~-i sn• 511·1 
Santa Catarina SIM SIM SJiol 51'·1 S' f.l s lf•l 
Santa justa SI M SI M Sll-1 sr ··1 sw SIH 
Sacramento S ll~ SI M Sll·l 51.'·1 Si" ~11·1 

Santo Contestável NÃO SIM SIH N.ÁO '·!.Âí; 511·1 

Centro de Saé1<1e Coração de Jesus SIM SIM Sl~1 Sl~l rl/\0 SIM 
Freguesias 

Coração de Jesus Slt·l Sl~1 51~1 SJivJ NAO 51 '·I 
São José SIH SIM Sl~l 5111 f.Jl\0 f"'l!t-1 

São Sebast1ão da Pedre~ra SI~I SIM S IM Sll'l fiAO Slt·l 

Centro de 5aúde Penha de França SIH S IM SIM SIM Sll•l Sl~l 
Freguestas 

Pen ha de França SI~1 SIM SIM SW SH•l SH·l 
AnJOS SIM S IM SIM s: f.' 511·1 s 11•1 
Pena SIM S IM SIM s·v $11'1 SIH 

Centro de Saúde Alameda SIM SI~1 SIH Sl~l SIH 511•1 
Fregues•as 
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A sua área de cobertura 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 níve l regional 

e nacional. 

No que respeita a área de influência, cumpre sa lientar o seguinte: 

• A população do Concelho de Lisboa, no período de 1991 a 2001, reg istou um 

acentuado decréscimo ( 1 5%), bem como se constata uma tendência de 

agravamento do índice de enve lhecimento; 

• Verificam-se rea lidades distintas nos níveis de concentração de recursos de 

saúde no Concelho de Lisboa e no Concelho de Loures, sobretudo ao nível de 

hospitais - esta rea lidade deverá ser a alterada a prazo, nomeadamente com 

a construção e exploração do futuro Hospita l de Loures; 

2.3 Míssáo 

O CHLC, EPE tem por missão prestar cu idados de saúde dife renciados, em 

articulação com as demais unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas 

no Serviço Nacional de Saúde. Para ta l, procura assegurar a cada doente cuidados 

que correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas 

clínicas e numa lógica de governação clínica, promovendo uma eficiente utilização 

dos recursos disponíveis e abrangendo ainda as áreas de investigação, ensino, 

prevenção e continuidade de cu idados, conforme o primado do doente. 

2.4 Valores e objectivos 

O CHLC pauta a sua acção pelos seguintes valores: 

a} Competência técnica; 

b} Ética profiss ional; 

c) Segurança e conforto para o doente; 

d) Responsabilidade e transparência; 

e} Cultura de serviço centrada no doente; 
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f) Melhoria contínua da qualidade; 

g) Cultura de mérito, rigor e avaliação sistemática; 

h) Activ idade orientada para resu ltados; 

i) Trabalho em equipa/multidisciplinar e multiprofissional; 

j) Boas cond ições de t rabalho. 

São objectivos do CHLC: 

a) Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo 

adequado, com ef iciência e em ambiente humanizado; 

b) I ntervir na prevenção da doença; 

c) Opt imizar a util ização dos recursos disponíveis; 

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

prestação de cuidados de saúde diferenciados; 

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

apoio cl ínico, como condição para uma prática de excelência; 

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

gove rnação clínica; 

g) Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da 

responsabil ização por resultados, inst ituindo urna política de incentivos à 

produtividade, ao desempenho e ao mérito bem como, uma política de 

formação continua; 

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

clín ica, tendentes a garantir o equi líbrio económico-financeiro. 
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' 3. Orgãos sociais 

3.1 Órgãos Sociais do Centro Hospitalar de Lisboa de 1 de Março de 2007 a 
31 de Dezembro de 2007 

Conselho de Administração 

Presidente 
Dra. Teresa Maria Silva Suste/o 

Vogal Executivo 
Ora Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 

Vogal Executivo 
Ora Laura Maria Figueiredo de Sousa Dâmaso da Silveira 

Vogal Executivo 
Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro 

Vogal Executivo 
Dr. Manuel Veloso Brito 

Oirector Clínico 
Dr. Eduardo José Gomes da Silva 

Enfer meira Directora 
Enfa Ana Maria da Mata Soares 

Fiscal Único 
Victor e Almeida e Associados- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

3.2 Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais 

Vide Anexo 1 
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4. Estrutura o rganizacional )~ 

4.1 Organograma do CHLC, EPE 2007 

O Regulamento I nterno do CHLC, EPE foi homologado em Março de 2.008, pelo que, ~ 
em 2007, vigorou ainda a estrutura organizacional das três institurções hosprtalares 

que o rntegram. Por este motrvo, apresentam-se em seguida os organogramas dos 

três Hospitais. 

15 ae 77 



" o 
o 
M 

u 
N 

' .... 
l: 
u 
o 
"' 
"' E 
"' .. 
DI 
o 
c 

"' DI .. 
o ... . ... . .,. 

! 
• 

J 

, 
t 
! 

r- • 
I I • s' l 
: j : L -.• ;r 
I .li I 
I I ! 
·- ,j 1 ! 

,--

• 
~ . 
i ~ 
j .~ 

--' 

f 
t 

. 
~ 
• ! 
~ 
À 

I I 

: B: H 
: ~ : < 

I ~ I 
I I -. 

~ ; 

·~ 

i 

~ 
~ 
,) 

~ 
> 

~ • 
~ 
~ 

~ 

~ 

~ 
C'J • • .. ,, 

~ 
~ 

' f 
' ~ 1 
~ ~ J! 

~ ~ 
é • 

1 .! 1 ~ ~ f • ~ 

• ~ 
• g • 

1 ( ~ ~ " • • 
il • • ~ 

~ ~ 

1j 
~ ' 1 ! ~ ! õ 

J, 

J 
j 

.! 
I i 

j 

~ 

"I l· &$ 

I 
j 

I 
I 

I 
f 

• 

I 

H~ r-, 

'f I . I I 

: J: •. i J 
c - •! ~ ·r ~sl I , I a J 

I I .!IW 
I 1 -.- I 

: I • • • • • :! I -
! j 

I . - l 
" 1• >-!•] i~ 

• < 

I a 

I 
l 

f 
! 
! 

t o 

I 

• I 

f 

.h . ~. 

•• t ~ 
!·~ 
.§l3 

. ~ ~ 
~~~·Ji~ 
Jt ... ~ . , .... 
J.~:.tl_, .... 

,: l ~ 

"' ~ 
~ . t ' ~ ~ ~ ~~ 

s~~"}ar~ .. 

~~ 
~ 

!!o il -e ' : ~ . ,;; 1- 1; j ''~ 
~% J T -' 
• 
~· - ~ 
• ' ! t: ·~ ;t 

HH~ • fii 
~ l ~ > 
l " ~ 

• 
~ 

• 



......... 

.. e 
u 

.< c ~ - u - ~ 

• ~ --• :;: 
c e 
<> g_ g 
~ ' 
<> < ' 

"' 
u .~ 

';; ~ 

~ ' -
e .; e 
'-' "' '---.~ - I 

-
I 

"' 
o c 

~ •< 
., 

.... , t.> 
c õ 

~~ 
-

.;2 .. " , 
!-

~ < 

" "' -z -; 
Q 

< .., 
Q -o <> 

e 

;t -. !: u 

..l .: 
~ 

lo) " 
VJ v o 
z. " .~ o <> 
v "' 

u 

u E 
" L 

õ ,::: 
: .. 

A ·• o 
- " .::::: ~ 
&_"'g 
< ~ 
~ "O~ 
' c o 
~"' - -
' 

~ ., 
u 

" v. ::: 

, 

L 
•: ,o 

,.... 
i~ ...-' ,, 

o 
•• 
' e 

o 
"'!~ 

N l 
.=;: ' .~ 

"' 
u 

... c 

... 
:. 

"' 
• • 

:I: 
! ~ 

"' "' 
1/) 

" J 
v 

J: i~ 
., 
:!' 

o ~ 
õ i ' , 

'ti 
i 

u 

"' 

~ 
< -

"' 
u 

E 
.. 
v [l 

___.J 

"' " ... : 
C\ 

~ 

- •• - o !t - -

i 
c 

. -
"' 

' -
C\ ·~ ... "l 
o 
N 

~ 
. 

~ 
.... 

a: .., 

1-

T I . 

• 

I 

.- .-- r-

• •• • n ., • ll" 
S. 

> • 

~ .;:~ i = ' 
. -

• 
e.!: ., 2~ • .. 

! • ~v ~ 
< ~O( 
< ' • 

" ~ 

rT l r 

r-

• v 

~ -• 
~ 
2 
• ~ 

• ! . 
! : 
" .:.C i . I 
~~· , . ... - .. ' . I . 
~ ~ : - ' !U . ~ 

r-

e 
t .. 
~ .. 
~ 
~ 

• 

• 

• E 

i 

r 

~ 
J.i 
I 
i 
~ /. -~y ' li 

T 

r 

,-

~ " f • ~ § 
• , < 

~ 
-6 ' . ~ 

e - ~ 'I 

~ 
- ~ ~ /. . 

' - • 
.,J 

I 



~ • l l 1 l 
l . • t I I 

• 
! j 

l i í l I I 
~ I l i ! 1 • 

' ' 
i ! ! i • ! 

.8 "' • I ! J i I ' 
o i ' • i 

. 
_:,_] ~ ;i; l ! l I • ' ' ' j l ! i 

"' ' • ! • j 1 
> ' l i ' j 

J J j ! I - ! - ' ' 
• 

u - ' • 
- . 

1 ~ -. ~~ 
d ·-

~ ' illJ ' 
~ l. 
l ~i •• t 
" 

. -
I 

" " 
• • • " 

~ 
• ~ Í' • 

"O 

~ •• • :o ' !·I h "' 
- ~ f-

., - -.• o ~ 

• i!! -. . ' • • !l • • I 

~ I! 
~~ • fu : . o H H ~"' 

-. 
~ Q: 

.. 
' 

i 

~ 
., 3 .! ' .... 
l 

. - • ~ • • -. 
!" 

~ J J • 
" 

l ~ l • i ~ 

• • < ~ ' 

1 4 • : 

~ ' ' ' 
• 1 - • 

~ 

' o ·-.... 
0.. .... 
v 
~ v 

• • 
2 
;5 
~ ·z: 

~ • i • • 

" "" • 

l L- ...__, 

: 
: -, : 

l ~ i - -
1 ' ' ~ ~ 

' ' ' < 
i ! " ! c 
v c 

I I 
' U!J ~ ~: I 
' L. 

l l 
I l J 

r- -r-

' • t ' l ' L!J~ ! -.,. '-

1 t i ' J ~ i 
~ • ! ' , 

r--o 
o 
M 
w r -L-~---. 

o 
l: 
o 

"O 

"' E 
"' ... 
Cl 
o 
c 

"' Cl ... 
o 

~ M 
~ 

. - ... 
" <>: ~ 

\ j 



R.-lr~torm f! Contif<J 2007 CHLC, tPf: 

5 . Actividade Global em 2007 

O presente Relatório de Actividades respeita ao período de 1 de Março, data em ~ 
que foi criado Centro Hosp1talar de Lisboa Central, EPE, a 31 de Dezembro de 2007. 1::. 

Este período reflecte, em termos de actividade, a reorganização necessária com 

vista à integração dos Hospita is, bem como a adaptação ao novo estatuto jurídico. 

Procedeu-se à abertura de concursos para aquisição de bens e serviços em 

conjunto e à reorganização de serviços clínicos e de apoio numa perspectiva de 

integração, com o object ivo de redução de custos e obtenção de smergias. 

Não obstante o período em causa para elaboração do presente relatório ser de 1 O 

meses, optou-se por apresentar, no que respeita aos dados de produção 

assistenCial, recursos materiais e humanos, os valores relativos aos 12 meses do 

ano de 2007, de forma a permiti r uma comparação consistente com os dados 

respeitantes ao ano anterior. Já no que respeita à análise económlca e financeira, 

são apresentados os dados dos 10 meses de actividade como EPE. 

5.1 Evolução do movimento assistencial e d os seus indicadores 

As três unidades hospitalares em análise apresentam desempenhos distintos, tanto 

pela t ipolog1a e especificidade dos perfiS assistenciais, como pelos edifícios 

utilizados, ou, no caso de Santa Marta, pelo facto de j á ter sido submetido a um 

processo de transformação em EPE, conforme se pode comprovar no quadro 

apresentado em segu1da. 

Os doentes com cobertura do Serviço Nacional de Saúde, ainda que com variações 

por linha de actlvldade, representam sempre mais de 84% do total de doentes 

assist idos. 

Seguidamente, apresenta-se o Quadro 4, com os pnnc1pa1s md1cadores de 

actividade 

19 ce 77 



R~f.1torio c C n"Ú.'}. J.!l.Ql CHLb_.f{PC 

de Retorno ):006 

" ,r \r ~ ~ 
20 de 77 
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i 

Em 2007, comparativamente com o ano de 2006, registaram-se acréscimos de /1 
activ idade nas linhas de produção da Consulta Externa (crescimento de 2,23%) e f 

de actividade cirúrgica, na vertente ambulatório (crescimento de 52,05%). 

Relativamente ao Hospital de Dia ( - 1,5%)e ao Serviço de Urgência (-2,04%), 

verificaram-se reduções pouco significativas, tendo-se verificado um decréscimo de 

6,18% nos Doentes Saídos de Internamento. 

Para apreciação g lobal e evolutiva da actividade apresentam-se os resultados das 

grandes áreas funcionais que caracterizam a produção assistencial: o 

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

de Dia. 

5.1.1 Internamento 

O CHLC, EPE apresenta um decréscimo do numero de camas entre 2006 e 2007, 

devido essencialmente à desactivação do Hospita l do Desterro, para além da 

redução de lotação em algumas especialidades, designadamente na Ortopedia, 

Oftalmologia e Neurocirurgia. O HSMarta e HDE mantiveram a lotação que j á 

v inham praticando, sem alterações no período em análise. 

Figura 1 - Evolução da Lotação por Hospi tal 
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Reliltóno __ e Conta.~_2007 CHLC, FPF 

F1gura 2 - Evolução <la Lotação total do CHLC, EPE 

1400 

1200 

2006 2007 

' iJ 20C6 o 2007 1 

Constata-se que houve um decréscimo do número de doentes saídos de 6, 18%, a 

par de uma diminuição de 3, 75% nos dias de internamento, devido ,sobretudo, à 

t ransferência do tratamento de algumas patologias para o ambulatório (hospital de 

dia - cateterismos de diagnóstico e polissonografia elo sono; cirurg ia de 

ambulatório - cataratas, varizes e pacemakers, por exemplo). 

Esta t ransferência de doentes vem na sequência da publicação ela Portaria no 

567/2006, alterada pela Portaria no 110-A de 2007. 

A redução da actividade de Internamento no CHLC, EPE deve-se ainda, conforme 

referido anteriormente, à redução da capacidade instalada pela desactivação do 

Hospi tal do Desterro, obras realizadas, reestruturação de act ividades e integração 

de serviços. 
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Fogura 3 Evolução do no de doentes saídos por Hospital 
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Fogura 4 - Evolução do no de total doentes saídos CHLC, EPE 
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Figura 5 - Evolução do no de doentes equivalentes CHLC, EPE 
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O facto dos doentes anteriormente internados durante 1 ou 2 dias passarem a ser 

tratados em ambulatório, teve, por isso, impacto na demora média do 

internamento. 

A demora média sofreu um aumento de 2,58%. A taxa de ocupação do Hospital 

aumentou de 74,34% para 77,23%, revelando uma melhora da utili zação da 

capacidade instalada. 

As três unidades hospitalares apresentam perfis de Índice de Case-Mix distintos, 

sendo o de Santa Marta o mais elevado. 

Figura 6- Evolução do Índice de case Mix 
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Os 10 principais GDH do CHLC, EPE revelam a os perfis assistenciais distintos elas / 

Unidades que o in tegram. 

Quadro 5 - 10 GDH mais frequentes do CHLC, EPE 

2007 

Quadro 6- 10 GDH mais frequentes do CHL-ZC 
2007 

Quadro 7 - 10 GDH mais frequentes do HSMarta 
2007 
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5.1.2 Consulta Externa 

A variação positiva verificada no número de Consultas Externas prende-se com o 

aumento da procura e resolução de listas de espera para algumas especial idades. 

Figura 7 - Evolução do no de Consultas Externas no CHLC, EPE 

I 

2007 324. 570 86.034 135.905 

. 

2006 318.739 84.447 130 .415 

L 
o 100.000 200.000 300.000 4 00.000 600.000 600.000 

O CHL ·ZC O HSM:ut.a O HDE 

Em 2007, o CHLC, EPE real izou cerca de 136.000 mil primeiras consultas, 

correspondendo a um aumento de 2,09%, em relação a 2006. 

O aumento da procura a nível de Consultas Externas verifica-se de forma mais clara 

no HDE, que apresenta urna variação de 4,21 %. 
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Figura 8 - Evolução do no de Consul tas Externas por Hospital 
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O HSMarta apresenta um va lor de "Primeiras Consultas" inferior ao das outras 

unidades hospitalares - uma das explicações pode ser o maior número de doentes ·~ 

crónicos a serem seguidos em Consulta Externa neste hospital. ~ 

Figura 9 - Evolução da % de Primeiras Consultas por Hospital 
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5.1.3 Hospital de Dia 

A diminuição venficada prende-se com a publicação da Portaria nOllO·A/2007, com 

o equivalente aumento do no de GDH médicos de ambulatório. 

Figura 10 · Evolução do no de Sessões de Hospital de Dia por Hospital 
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5.1.4 Urgência 

O número total de atendimentos em Urgência tem vindo diminuir, excepto no que 

respeita à Urgência Pediát rica e de Ginecologia/Obstetrícia. O motivo pelo qual se 

tem verificado um aumento do número de atendimentos de Urgência no HDE 

prende-se com o fecho/limitação de horários dos Serviços de Atendimento 

Permanente (SAP). 

O HSMarta apresenta historicamente valores residuais de atendimentos de 

Urgência, dado apenas dispor de Urgência referenciada. 

Figura 12- Evolução do no tota l de atendimentos nas Urgências do CHLC, EPE 

u. GinecolOgia 1 

Obstetticia 
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··~·· aa. 74 

~ 
I 

1 o 2oos c 2001 

5 . 1.5 Actividade cirúrgica e listas de espera 

1 ~ss.o3r 
16 2. 276 

O aumento verificado na utilização dos blocos cirúrg icos deve-se à adopção de 

melhores prá ticas, assim como ao alargamento dos horários de funcionamento dos 

mesmos. 

A actividade cirúrgica base aumentou 7,42%, com acréscimo de 55,16% na cirurgia 

de ambula tório. 
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Figura 13- Evolução de ciru rgias de Ambulatório por Hospital 
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5.2 Evolução dos Indicadores de Recursos Huma nos 

CHLC EPE 

/J 
I 

I 
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Por referência a 31 de Dezembro, o Hospital integrava em 2007,6321 profissionais./~ 
Em idêntico período de 2006 os profissionais eram 6525. · 

Analisando a v a nação de efectivos verificou-se uma diminuição de 3, 1% em relação 

a 2006. 

5 .2.1 Dist r ibuição de Ef ectivos po r Gr upo Profission al 

Em todos os grupos profissionais, como se irá ver adiante, verificaram -se reduções 

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

contenção e racionalização de efect1vos e de modo a aumentar a produtividade 

global e melhorar a sustentabilidade do CHLC, EPE. 

O ajustamento progressivo da estrutura ass1stencial e integração de serviços de 

apoio contribuíram em grande medida para a concretização desta estratégia. 
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No grupo de pessoal dir igente a redução foi mais acentuada ( 24, 5%) dada a 

integração e fusão de alguns serviços e encurtamento da estrutura dirigente 

resultante da criação do CHLC, EPE. 

No grupo de pessoal de enfermagem o aumento consideráve l do número de 

efect ivos j ustificou-se essencialmente para com pensar a redução do pessoal com 

regime de ho rário acrescido . 

Figura 14 - Evolução do no de Efectivos no CHCL, EPE 
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' de numero A redução de colaboradores não é tão significativa se analisados o 

equivalentes a tempo completo (l ETC ; J efectivo em regime de 35 h/ semana), ou seja, 

em ETC's a redução foi de apenas 2, 5% de acordo com o quadro seguinte. A razão 

prende-se essencialmente com a reconfiguração progressiva do sistema de vínculos 

(de direito público para d ireito privado) e horá rios (de 35hpara 40h} . 
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Quadro 9 - Evolução do no de ETC no CHCL, EPE 

' Grupo Profissional 

Dirigentes 

Médicos 

Médicos Internos 

Enfe rmeiros 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

Técnicos Superiores {Tec.Sup. RG / TSS} 

Administrativos 

Auxi liares 

Operários 

Outros 

Total Geral 

ETC's 
em 

31.12.2006 

49,68 

985,01 

411,43 

2.12 7,70 

544,78 

171,71 

734,69 

1.697,04 

84,83 

44,63 

6.851,50 

ETC's 
em 

31.12.2007 

37,71 

933,11 

368,49 

2.158,37 

525,08 

173,99 

702,03 

1.660,00 

79,72 

43,14 

6.681,64 

CHLC, EPE 

A 2007/ 
2006 

-24,1% 

-5,3% 

-10,4% 

1,4% 

-3,6% 

1,3% 

-4,4% 

-2 2% , 
-6,0% 

-3,3% 
-2 SOfo , 

Mesmo no caso do pessoal de enfermagem, verifica-se que o aumento rea l em 

ETC's foi de apenas 1,4% e justificou-se para melhorar a qualidade e a 

disponibil idade de recursos, em função dos ratios preconizados pelo Ministério da 

Saúde. 

Com excepção do pessoal dirigente, cuja dim inuição teve que ver com a nova 

estrutura do CHLC, EPE, a maior redução verificou-se no pessoal médico. A políti ca 

geral de continuidade após formação foi agora subst ituída por uma política ele 

selectividade técn ica e mais-valia funcional, em função das necessidades e 

estratégia de diferenciação técn ica a médio prazo em cada área, bem como, do 

desempenho. A abertura de unidades privadas de saúde e a proibição de 

acumulação de cargos de chefia no sector privado, contribuíram igualmente para 

esta diminuição. 

5.2.2 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 víncu lo de direito público (mais de 71% do total de 

efect ivos) enquanto que o pessoal com contrato indiv idual de t rabalho (quer a 

termo, quer por tempo indeterminado) representava 28,3%. 

O número de pro fissionais em reg ime de contrato individual de trabalho sofreu um 

aumento de 21 profissionais comparativamente com 2006, sendo que o número de 
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funcionários públicos diminuiu em cerca de 6%. Desvincularam-se durante o ano 

2007, 276 funcionários públicos, 114 deles por aposentação. 

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

tota l de efectivos, como no reforço e estabilização dos efectivos permanentes, cuja 

percentagem face ao total de colaboradores do Centro aumentou de 78,4% em 

2006 para 88,9% em 2007. 

A concretização desta estra tégia foi possível graças á criação do CHLC, EPE cujo (ftt 
estatuto veio permitir a celebração de contratos individuais de trabalho (até então 

só o Hospital de Santa Marta os podia fazer), adoptando-se como critéroo para a 

modalidade do tempo indeterminado, para além do carácter permanente da 

necess1dade, a qualidade do desempenho. 

Esta nova modalidade contra tual permitiu, ainda, alcançar outros objectivos 

Importantes, como seja, o rejuvenescimento das várias est ruturas de recursos 

humanos aproveitando, sempre que possível, os benefícios contributivos associados 

á 1dade e t ipo de contrato. 

5.2.3 Rotatividade 

No decurso de 2007 cessaram funções cerca de 639 profissionaiS, a ma1oria ( 297) 

na sequência da cessação dos respect1vos contratos a termo. 

Do Lotai de saídas referidas, é de salientar que 219 ocorreram no grupo de pessoal 

médico ( 48 por conclusão do internato do ano comum e 77 por conclusão da 

especialidade), 215 no pessoal de enfermagem e 135 no grupo de pessoal auxiliar e 

de serv1ços gerais. 

Foram admitidos 431 colaboradores. O ma1or número de admissões veroficou-se nos 

grupos de pessoal de enfermagem ( 177), médico (145, dos qua1s, 97 1nternos do 

ano comum e 42 do internato da espec1alodade) e auxiliar/serviços gera1s (72). 

A taxa de rotatividade global foi de 8,45 % o que está associado à contenção de 

admissões para o quadro e à necessidade 1mprescindivel de assegurar a prestação 

de cuidados de saúde aos doentes. 
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De modo a reduzir a elevada rotati vidade de pessoal de en fermagem (27,1% 

durante o ano 2006), foi iniciado em Agosto um programa de aperfeiçoamento do 

processo de selecção, recrutamento e integração que, associado à nova politica de 

contratação do CHLC,EPE, permitiu nos primeiros 7 meses reduzir 

significativamente a rotação neste grupo profissional. A título de exemplo, a 

cessação de cont ratos de enfermeiros, considerando o período homólogo de 2006, 

foi reduzida em 50% (80 para 39 contratos) . 

Nesse sentido, e sem prejuízo do curto período abrangido pelo programa, no ano 

2007 assistiu-se a uma rotação do pessoal de enfermagem na ordem dos 9, 53%. 

Refira-se, contudo, a forte pressão sobre este indicador t raduzida, designadam ente, 

pela abertura de novas unidades de saúde privadas, pe lo recrutamento para as 

unidades de saúde familiares e pela mobil idade para institu ições mais perto da 

residência em resultado da cessação do regime de horário acrescido. 

5.2.4 Habilitações Literárias 

O número de efectivos detentores de uma licenciatura aumentou em 22 

profissionais em comparação a 2006. 

Em 2007, mais de 41% do total de efectivos detinha este grau académico. Todavia, 

também 3 1,9% de profissionais têm habilitações inferiores ao 120 ano. 

Neste âmbito, considerando que um número significativo de colaboradores não 

possui o 90 ou o 120 ano de escolaridade, este Centro Hospitalar, em parceria com 

o IEFP, iniciou o desenvolvimento de u m projecto de reconhecimento, val idação e 

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

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

académica destes profissionais. 
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Figura 15 - Evolução das Habilitações Literárias no CHLC, EPE 
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5.2.5 Encargos com Pessoal 

A despesa com pessoal diminuiu em 4,04%, comparativamente com o ano de 2006, 

ficando aquém do orçamentado para o ano 2007 em 3,31 %, conforme se pode 

verificar nos quadros seguintes. 

Quadro 10 - Encargos com Pessoal - Comparação com o Orçamento do CHLC, EPE 

Rubricas Exec 2007 Or 2007 4 Exec/0 
Remunerações Orgãos Direcção 577.589,76 € 839.353,20 c -31,19 
Ordenados e salários 102.952.276,42 € 111.943.583,20 ( -8,03 
Horas Extraordinárias 17.324.110,72 ( 16.368.430,80 ( 5,84 
Prevenções 2.431.140,28 € 3.115.150,80 € -21,96 
Noites e Suplementos 9.756.021,66 € 9.597.367,20 € 1,65 
Outras Remunerações adicionais 6.564.359,00 ( 6.956.371,00 ( -5,64 
Subsídios de Férias e Natal 18.560.401,79 ( 17.958.409,00 ( 3,35 
Pensões 9.588.776,71 € 9.089.856,80 € 5,49 
Encargos sobre remunerações 20.786.678,55 € 19.457.592,00 ( 6,83 
Outros custos com pessoal 3.116.689,11 ( 2.899.074,00 € 7,51 

Total Geral 191.658.044,00 c 198.225.188,00 c -3 31 
' 

Nas rubricas com despesas sociais (pensões e encargos sobre remunerações), além 

das verbas orçamentadas terem sido subestimadas, verificaram-se aumentos da 

incidência contributiva não reflect idos no orçamento. 

O desvio na rubrica de horas extraordinárias deveu-se ao facto de algumas medidas 

previstas, tais como, a revisão das equipas médicas e a criação de equipas fixas na 

urgência, a t ransferência para a consulta externa do atendimento dos doentes não 
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urgentes (''verdes e azuis") e a racionalização de horános em algumas 

especialidades só em 2008 terem sido iniciadas. 

Quadro 11 - Evolução de Fncargos com Pessoal do CIILC, EPE 

Ru r cas 2006 2007 4 07 06 
Remunerações Orgãos Oirecção 813.645,75 ( 577.589,76 c -29,01 
Ordenados e salários 110.174.954,25 ( 102.952.276,42 c -6,56 
Horas Extraordinárias 20.166.639,36 c 17.324.110,72 ( -14,10 
Prevenções 2.450.801,64 c 2.431.140,28 c -0,80 
Noites e Suplementos 9.584.832,47 c 9.756.021,66 c 1, 79 
Outras Remunerações adicionais 6.856.813,00 c 6.564.359,00 c -4,27 
Subsídios de Férias e Natal 19.293.418,00 ( 18.560.401,79 c ·3,80 
Pensões 8.967.712,42 ( 9.588. 776,71 c 6,93 

tr 
Encargos sobre remunerações 19.512.943,89 ( 20.786.678,55 c 6,53 _1 Outros custos com pessoal 1.896.309,22 ( 3.116.689,11 c 64,36 

Total Geral 199.718.070,00 c 191.658.044,00 c -4 04 , 

No que concerne especoficamente à evolução de despesas com remunerações em ~ 
2007, como se pode ver no quadro seguinte, assistiu-se a uma diminuição de 6,6% 

comparativamente ao ano 2006, em resultado da forte contenção e raciona lização a .111 
de efectivos, como foi Já referido. (rfJI"r\ 

Para além dos factores já referidos, a intensoficação da mobilidade interna em muito 

contribuou para este resultado. 

O ajustamento e encurtamento da estrutura inerente á criação do CHLC, EPE 

permitiram a redução significativa (29,01 %) das remunerações com órgãos de 

direcção. 

Quadro 12 Evolução de Despesas com Remunerações do CHLC, EPE 

Rubricas 2006 2007 4 07/06 
Remunerações Orgãos Direcção 813.645,75 € 577.589,76 ( -29,01 

Ordenados e sa lários 110.174.954, 25 ( 102.952.276,42 ( -6,6 

Horas Extraordinárias 20.166.639,36 € 17.324.110,72 € -14,10 
Prevenções 2.450.801,64 ( 2.431.140,28 ( -0,80 
Noites e Suplementos 9.584.832,47 ( 9. 756.021,66 ( 1,79 
Outras Remunerações 
adicionais 6.856.813,00 ( 6.564.359,00 ( ·4,27 
Subsídios de Férias e Natal 19.293.418,00 ( 18.560.401,79 ( -3,80 

Total Geral 169.341.104 c 158.165.900 c ·6.6 

De igual modo, os encargos com trabalho extraordinário diminuíram, de 

20.166.640 € em 2006 para 17.324.110,72 c em 2007, apresentando-se 
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seguodamente o quadro comparativo da despesa com trabalho extraordinário do 

anos 2006/2007, por grupo profossoonal. 

Quadro 13- Evolução de Despesas com Trabalho Extraord inário no CHLC, CPE 

' 
' 

Gru o Profissional 2006 2007 

Médico 18.227.260,00 € 16.050.824,52 ( 

Enfermagem 789.644,19 ( 482.974,61 ( 
Operário e Auxiliar 461.973,31 ( 384.085,64 <:: 
Administrativo 227.535,70 ( 154.750,16 ( 
Técnico MCDT 146.192,18 € 79.008,85 ( 
Outro Pessoal 314.033,98 ( 172.466,94 ( 

Total Geral 20.166.639, 36 c 17.324. 110,72 c 

4 2007/ 
2006 

·11,94 
-38,84 
-16,86 

-31,E19 
-45,96 
-45, 

No que respeita á enfermagem a redução significativa da despesa com trabalho 

Importa realçar, que se procedeu à reorganização do trabalho médico, revosão das 

escalas de urgêncoa e racoonahzação na sua utilização em todos os grupos 

profossionais. Procedeu-se ainda ao levantamento e controlo mensal, por serviço e 

grupo profissional das horas realizadas, no sentido de implementar medidas 

alternativas para redução do número de horas a realizar e o controlo rigoroso dos 

custos associados. 

No que concerne às despesas com prevenções, não houve aumento dos encargos 

totais comparativamente com o ano 2006, sendo no entanto de refenr que se 

verifica nos grupos de pessoal médoco, operário e auxiliar, Técnocos de MCDT e 

outro pessoal um aumento dos custos na ordem dos 15,4%, 22,45%, 8.43% e 

34,06%, respectivamente. 

Salienta-se ainda a significativa redução de encargos com prevenções no grupo de 

pessoal de enfermagem ( -40,20%). 
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Quadro 14 -Evolução de Despesas com Prevenção no CHLC, EPE 

' I 
' 

Gru o Profissional 2006 2007 
Médico 1.232.589,26 € 1.422.429,62 € 
Enfermagem 747.615,44 € 447.040,67 € 

Operário e Auxilia r 126.674, 56 € 155.109,53 € 
Administrativo 0,00 € 0,00 € 
Técnico MCDT 212.629,30 € 230.550,58 € 

Out ro Pessoal 131 .293,08 € 176.009,88 € 

Total Geral 2.450.802 c 2.431.140 c 

CHLC, CPC 

112007 I 
2006 

15,40 

-40,20 
22,45 

0,00 
8,43 

34,06 
-0,80 

A evolução dos encargos socia is sofreu um aumento de 9,21%, relativamente ao 

ano 2006, o que se justi fica pelo facto do encargo da entidade patronal com 

segurança social de dois dos hospitais do CHLC, EPE (CHL-ZC e HDE) em 2006 era 

de 20,60%, passando a descontar 23,75% devido à sua transformação em 

Entidade Pública Empresarial, com efeitos a 01 de Março de 2007. 

Acresce que os encargos com a Caixa Geral de Aposentações em 2006 

correspond iam a 13% sobre as remunerações e, em 2007, passaram a ser de 15%. 

Quadro 15 - Evolução de Despesas com Encargos Sociais no CHLC, EPE 

' 

Rubricas 2006 2007 
Encargos Sociais 19.512.944 c 20.786.679 c 
CGA 14.942.353 € 15.317.565 € 
Seg . Socia l 4.570.591 € 5.469.113 € 

Encargos com saúde 1.745.477 c 2.430.301 c 
Reembolsos aos Beneficiários 491. 292 € 470.138€ 

Facturação serviços aos Benef 1.254.185 € 1.960.163 € 

Total Geral 21.258.421 c 23.216.980 c 

112007 I 
2006 

6,53 

2,51 

19,66 

39, 2 3 

-4,31 

56,29 

9,21 

Não fosse a estratégia de captação de benefícios contributivos associada à idade e 

tipo de contrato e esta rubrica teria aumentado 13%, considerando que a poupança 

em termos de isenção de descontos para a segurança social tota lizou em 2007, 762 

314 Euros. 

Em síntese, a despesa com a estrutura de recursos humanos foi reduzida 

significativamente sem prejuízo da missão, a produtividade e a mobil idade interna 

aumentaram, alguns indicadores relevantes, como a taxa de retenção, melhoraram 

consideravelmente. 
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A grande instabilidade motivada pela mtegração das estruturas de recursos ; ~ 
humanos e dos s1stemas de mformação ao longo de 2007 não permitiu que fossem/ 

1ncluídos neste relatório, dados associados ao absent ismo, á formação profissional e J.,.y 
á saúde ocupacional. Serão, contudo, incluídos no Balanço Soc1al, em fase de 

elaboração. 

Em 2008, será dada continuidade á forte política de contenção e raciona lização de ~ 
efectivos e da despesa, ao aumento da produtividade, como estratégia pnncipal 

para aumentar a sustentab1lidade do CHLC, EPE. Será, igualmente, retomado o 

processo de promoção e progressão profiSSional, com a valonzação crescente da 

avaliação do desempenho assente num modelo de ob)ectlvos, aqu1s1ção e 

desenvolvimento de competências, serão concebidas algumas expenências de 

Incentivos, será estudado e melhorado o clima organizacional e serão promovidas 

d1versas acções de reforço do SIStema de lideranças. 

A crescente compet itividade t razida mais recentemente pelo sector privado da 

saúde - e mesmo entre os Hospitais EPE - geraram uma disputa ao nível dos 

recursos humanos que se tem traduzido em propostas de retribuição monetária 

bem acima da média, particularmente ao nível de certas espeCialidades mais 

carenc1adas. Ao ser introduZida esta lógica de marcado, condicionará certamente a 

contenção pretendida na despesa merente aos recursos humanos, nomeadamente, 

MédiCOS. 

5.3 Evolução dos Indicadores d e Económico-Financeiros 

Recursos materiais/FSE 

No ano 2007 os custos com os matena1s consumidos representaram um encargo no 

valor de 106.810.017 euros, sendo os produtos farmacêuticos a componente com 

ma1or expressão finance~ra, responsável por 70% do valor consum1do. 
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Quadro - Estrutura de custos no material de consumo 

o Ou1t"n!'l F't"n<futn• 
F~un~;.u,::.,vtu;o• 

O C0ft$0Uf'TIO CliniCO 

0 COn~urno HOtflltUM . 
Acf•"I"I;,,,At 1 ~t ;...o e 
m~nutençfto 

O consumo de produtos Farmacêuticos reg1stou no ano 2007, em comparação com 

o ano transacto, um acréscimo de 2,4%. Este valor resulta do crescimento do 

aumento de 2% nos medicamentos e 5,6% nos •outros produtos farmacêuticos". O 

valor do consumo de bens de consumo clinico registou um decréscimo de 0,1% 

relativamente ao ano 2006. 

Quadro - Evolução das pnnopaos ~amílias de produtos 

DESIGNAÇÃO 

Medicamentos 

Outros Produtos 

Farmacêuticos 

Consumo Clínico 

Consumo Hoteleiro, 

Administrativo e 

manutenção 

TOTAL 

Consumo de 

2006 

65.535.602 c 

7 .654.675 c 

30.319.465 € 

1.927.805 ( 

105.437.547 

Consumo de 

2007 

66.840.655 ( 

8.082.380 c 

30.281.110 € 

1.605.872 € 

106.810.017 

Taxa de 

crescimento 

nominal 

2,0% 

5,6% 

-0,1% 

-16 7% 
' 

1, 3°/o 

Os preços dos medicamentos durante o ano 2007 não registaram, na sua grande 

maioria, aumentos no preço unitáno, ou registaram mesmo reduções de 6%. 
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Assim, o comportamento dos medicamentos é justificado pelo aumento de 

quant idade consumida dos medicamentos destinados aos hospita is de dia e os 

medicamentos cedidos a doentes em regime de ambulatório. Esta situação deve-se 

a alterações dos protocolos terapêuticos com a utilização de novas moléculas, de 

que são exemplo os anticorpos monoclonais e outros medicamentos de 

recombinação genética, novos citotóxicos, novos antirretrovirais, de um modo geral 

com custos mais elevados. 

Evolução dos principais indicadores económico financeiros 

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

2007,tendo-se optado, para uma anál ise mais fiável, comparar os Custos e 

Proveitos realizados em 2007 (1 2 meses) com o ano anterior. 

É de realçar que no ano de 2006 as Instituições que integram actualmente o CHLC, 

EPE eram três Unidades Hospitalares autónomas, tendo sido feita a sua integração 

em 01 de Março de 2007, pois os dados apresentados relativos a 2006 são 

consolidados, bem como os de Janeiro e Fevereiro de 2007. 

Dadas as ci rcunstâncias apresentadas podemos inferir que o ano em análise se 

pode denominar de "ano zero". 

Existem algumas alterações significativas na contabil ização da informação, tais 

como, a necessidade de regu larizar as especializações de alguns custos e proveitos, 

onde se destaca a especia lização das Férias e Subsídio de Férias mensalmente, a 

estimativa do valor a facturar relativa ao Contrato Programa com base na produção 

efectiva, os juros de aplicações financeiras, e outros acréscimos de custos e 

proveitos. 

Assim, são de rea lçar os seguintes dados: 

• O resultado líquido do exercício, relativo ao período de Março a Dezembro de 

2007 foi de - 3. 177.294, 90 € . 

• O resul tado líquido no ano 2007 foi de -17.471.284,05 euros, pelo que, 

comparativamente com o ano anterior, se verificou uma melhoria de 61%. 

Este facto deve-se essencialmente a um maior controlo dos custos, os quais 

tiveram uma redução de 1, 9%, e um aumento dos proveitos, que se situou 

em 5,8%. 
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• Os custos com pessoal que representam 51% do total dos custos, tiveram 

um decrésc1mo de 4,0%. 

O resultado financeiro de Março a Dezembro de 2007 é positiVO, pelo facto de se 

ter utilizado disponibilidades que transitaram do período de Janeiro e Fevereiro de 

cerca de 16.000.000,00 de euros, e se ter recebido o valor do Capital Estatutário da 

nova Unidade Hosp1talar no montante de 30.316.000,00 euros. 

Quadro 16 - Resultado Liquido 

2006 2007 Março a Dez. 2007 

Proveitos 341.574.228,00 361.463.712,17 308.099.674,39 

Custos 386.214.381,21 378.934.996,22 
311.273.948,85 

Resultado Liquido do 

Exercício antes de 

impostos 

-44.639.652,08 -17.468.263,61 -3.174.274,46 

Comparando os dOIS anos em análise, o resultado finance1ro do ano de 2007 é 

positivo, ex istindo uma pequena diminuição dos pagamentos, e um aumento muito 

significativo dos recebimentos pelo facto de termos recebido o valor do capital 

estatutário, e pelo facto de fazermos parte do projecto do Clearing House. Deste, 

obtivemos um enca1xe financeiro de 1.744.592,76 euros, pelo que retirando estes 

valores. o resultado seria de 2.099.753,50 euros, para o total do ano de 2007. 

Quadro 17 - Resultado Financeiro 

Março a Dez. 

Tesouraria 2006 2007 2007 

Recebimentos 344.996.268,75 376.414.695.69 318.854.406,30 

Pagamentos 345.829.540,59 342.254.349.43 299.044.205,94 

Resultado Financeiro -833.271,84 34.160.346,26 19.810.200,36 
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O Resultado Operacional de Março a Dezembro de 2007 é de -16.077.886,94, 

apesar de, comparativamente com o Orçamento Económico, os custos operacionais 

terem diminuído em cerca de 2%, os proveitos operacionais diminuíram 5% 

reflectindo-se no resultado apresentado. 

Ao analisar os Resultados Operacionais no tota l do ano de 2007 na sua globalidade, 

estes são negativos. Contudo, diminuíram substancialmente em relação ao ano de 

2006, pelo facto dos custos operacionais terem reduzido 2% e os proveitos 

operacionais te rem aumentado 1%, reflectindo uma melhoria da gestão dos 

t 

recursos disponíveis, o que se espera que tenha continuidade no futuro. 

_1 Quadro 18 - Resultados Operacionais 

2006 

Custos Operacionais 360.967.370,08 

Proveitos Operacionais 327.493.986,00 

2007 

353.590.165,16 

330.905.121,25 

Março a Dez. 

2007 

296.200.747,67 

280.122.860,73 

Resultados Operacionais -33.473.384,08 -22.685.743,91 -16.077.886,94 

Ao analisar períodos homólogos de Março a Dezembro, optou -se por utilizar a base 

de comparação do Orçamento Económico constante no Contrato Programa do 

CHLC, EPE para o período de i"larço a Dezembro de 2007, em vez dos dados 

consolidados de Março a Dezembro de 2006, por esta não ser uma info rmação 

comparável. 

Da sua análise destacam-se os seguintes pontos: 

• Prestações de Serviços - comparativamente com que estava est imado só 

conseguimos atingir 92,2%, pelo facto de não termos cumprido a 

tota lidade da produção contratua lizada e o valor de Convergência 

Variável não t er sido at ingido na sua tota lidade. 

• Proveitos Suplementares - esta rubrica tem um crescimento muito 

acentuado, pelo facto de t er havido alte rações de contabilização, com a 

uniformização dos registos dos t rês Hospitais integrados. 
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• Proveitos e Ganhos Financeiros - esta rubrica aumentou, pelo facto de se 

ter feit o aplicações fi nanceiras do va lor do capital estatutário recebido 

em 2007 a acrescer ao já existente. 

• Proveitos e Ganhos Extraordinários - o aumento verificado nesta rubrica, 

deve-se essencialmente ao facto se terem facturado actos de anos 

anteriores os quais não estavam est imados, e da redução de provisões 

de outros riscos e encargos. 

• Material de Consumo - o aumento registado relativamente ao que tinha 

sido previsto em termos de materialidade é pouco relevante, ascendendo 

a 228.984,00 euros o que implica um acréscimo de apenas 0,3%. 

• Fornecimento e Serviços Externos - com a unificação das três Unidades 

Hospitalares foi possível uma redução de 3,3% nestes custos. 

• 

• 

• 

Custos c/ Pessoal - relativamente ao va lor estimado no Orçamento 

Económico, esta rubri ca apresenta um decréscimo de 4,0%. 

Amortizações do Exercício - no que respeita a esta rubrica, o acréscimo 

verificado de 36,8%, deve-se ao facto da est imativa apresentada se 

encont rar subvalorizada, e também à actualização do inventário e 

uniformização do cá lculo das amortizações para a total idade das 

instituições integradas. 

Provisões - o decréscimo apresentado deve-se ao reforço da provisão 

para depreciação de existências, tendo as outras provisões sofrido uma 

redução. 

• Custos e Perdas Ex t raordinárias - o acréscimo apresentado nesta rubrica 

deve-se ao facto de não terem sido feitas estimativas ajustadas aos 

custos dos anos anteriores. 

• Em termos globais o total dos custos diminuiu relativamente ao previsto 

em 0,5%, e o tota l dos Provei tos aumentou 1.4%. 
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Nome da Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE 

Demonstração de Resultados 

Março a Dezembro 

Rubticas P.O. v.,. 
Dtu(lmbro/07 

2001 Re~JI:zado 
R.f, l/1',0 . 

Proveitos 

1 t 1 • Vendas 184 944 o 
112 • Presrc1ç6es o·e SeN/ços ?87 598 720 265 ?54 802 

72 . Impostes Q Q li-O filiO' 

73 • P(()veriO$ Sup/emenlttres f .95.000 6 17. ?f1 2f6~ ,, Tron:tot6ncr.u (;orromt~s C!:l.'it'.t~.s 990.000 6.562 575 562. ~,. ,. 
lrtlbil.'f'IOS ~trl il Pft'l?twl •tl$ ' úiÇ.lC o o ttDI'/JO· 

76 . Outros proyer.os o~rilcton~;s 7 132 046 7 687 773 "" 78 . Ptovcifos c G<Jnhos Fff1anceitcs 1 392 0J6 2 .098 474 !<!a~ 

79. Ptcve,tos e G<Jnhos êx!raerdlrUJoos 6 373 763 25.878 341) 306.0~ 

Total dos Proveitos 303.866.4$1 308.(199.6"74 '·"" Custos Totnis 

61 · C. J.f. V. M. C. 89.438.797 89.$65.781 ··"' Mctcadori:Js 

Materi~s de consumo 89,4J6. 7!17 89.665. 781 0.3% 

·Produtos r~rmãctiJ!íc.os 51.730.965 62 151 399 o?~ 

M~dtc~mentos 54.940.559 55 147 65t ., .. 
Ourros-Pfl~-!!. Fafm~c6ut~Cos 6 790 406 7 003 748 "" • Materihl Qe consvmo ctimco Ui 044 749 26201781 """ • OuUO$ tf.J(mça!S I (jfj f 083 1 :'J/2601 

8'1 . Fornt~c1mentos t1 Set'viços Elt.lemos 38.489.$10 37.220.3'11 . ' 
$(Jbcontraros 8.133.878 5.569.876 . ' ,. 
Fomeclmt~ntos e Serviços 30.355. 632 31.650.445 4, :1~ 

· PomecomíMtos e Sill\'iço$ I 3.465.544 3.499.240 .. ,. 
· r-omf!c,mim/OS e Serviços 11 ' 742.616 J. S70 175 

· FomiiCJI'II~n.•os c Scr.,.içcs 1/i 2:'J 557 053 24.488.621 .... 
· Of.Jtros forncc.'lflen/os e seN.'ÇO$ 1.590419 2.092 509 116% 

6J. Tfttn#rnf"c'-' Cofte/11~$ Conc•dldlu 

64 • Custos com Possoal 146.416.110 158.83&.570 .~ ·' 
· R~mun~a•ç-Oes B8se 93 t 52447 84 524 388 

· Sup~memos de Remvncr<~çlo 31 tfJ7 74 1 29 700.428 

Tret>ttirlo El( lfaotdtnánc 16.236.318 16.234.862 

NOJtes" Sup~memos 7.997.806 8 042 711 Q(;" 

Ourtos SIJptemrMIOS 6.933 6J7 5 4 22 856 

. S1rbsicio1S de F"nas e N3l~1 f6.337 059 16 575 977 .. ~ 

. Ovuas De.sp. cem pessoal 24 757 963 28 038 777 t3 J" 
65 • Outros cvstos operacionais 324.546 404.667 2"".7" 
66 • Amortl~~cóes do exetciclo 7.200. 792 9.851.814 3U" 
67 . Provis6es do exerclcio 1.440. 672 218.595 <;! ' 

68 • C(IStoS ~ petdas financeiras 38.448 20.491 ' 
69 · Custos e perdas eKtraordlttátUts 9 .526.135 15.052.711 ss.~ 

To(jll lt2i 'K.ifOS 312.872.110 311.213.949 

8$ · Imposto si o refl<tlmenro do Exerclclo 3.020 
Resultados 

• Oç~faclonsl fZJ. '" 
· Liqulae do E"x(tt<;icio --'- ~-- -- •64,1" 

Da análise relativa ao ano de 2007 comparativamente com o ano de 2006 do CHLC, 

EPE, terá de ser tido em conta que quer para o ano 2006, quer para os meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2007 as rubricas se encontram consolidadas. Destacam-se 

os seguintes pontos: 
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• Proveitos Operacionais - a análise desta rubrica em conjunto, justifica -se 

pelo facto do modo de financiamento em 2006 e Janeiro e Fevereiro de 

2007 para os Hospitais SPA in tegran tes do CHLC, EPE ser diferente para 

uma Entidade Pública Empresarial, nomeadamente na sua contabilização. 

Desta análise conclui-se que exist iu um decréscimo de 1%, no entanto é 

difíci l a sua comparação devido aos factos apresentados. 

• Proveitos e Ganhos Financeiros - esta rubrica aumentou, pelo facto de 

terem sido feitas aplicações financeiras do va lor do capital estatutário 

recebido em 2007 a acrescer ao j á existente. 

• 

• 

Proveitos e Ganhos Extraordinários - o acréscimo verificado nesta 

rubrica, deve-se essencialmente ao facto se terem facturado actos de 

anos an teriores os quais não estavam estimados, e da redução de 

provisões de outros riscos e encargos. 

Material de Consumo - nesta rubrica verifica-se um acréscimo de 1,3%, 

ficando aquém do aumento máximo estipulado pela Tutela de 4%, para 

este acréscimo contribuíram os seguintes pontos: 

Medicamentos - o aumento verificado foi de 2,0%; 

Material de Consumo Clín ico - registou um decréscimo de O, 1 %; 

Outras Rubricas de Consumo- com uma diminuição de 16J%. 

• Fornecimento e Serv iços Externos - com a unificação das três Unidades 

Hospitalares foi possível registar uma redução de 4, 5% nestes custos. 

• Custos c/ Pessoal - comparativamen te com o ano anterior, esta rubrica 

apresenta um decréscimo de 4,0%. 

• Amortização do Exercício - no que respeita a esta rubri ca, existe um 

acréscimo de 16,8%, que se deve fundamentalmente à actualização do 

inventário e uniformização do cálcu lo das amortizações. 

• Provisões - o decréscimo apresentado de 48,4% é devido ao reforço das 

provisões para depreciação de existências, tendo as outras provisões 

sofrido uma redução. 

• Custos e Perdas Extraordinárias - o acréscimo apresentado nesta rubrica 

é de 0,5%, sendo o seu aumento materialmente irrelevante. 

• Em termos g lobais o total dos custos diminuiu relativamente ao ano 

anterior em 1,9%, e o total dos Proveitos aumentou 5,8%. 
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Nome da Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE 

~------------------~~~~~~de~R~e~s=u=ff=ad=o=s==~~~~~======~ -~ 1 em 

Rubricas 

Proveitos 

711 . Vendas 
712. Prestações de Serviços 

72 • Impostos 

73 • Proveitos Suplementares 
. Transfertmcms Correntes Ob:i~s 

· TreOa!llOS {XINJ 8 ;>rCptiiJI'JSlAi/l'"'y8C 

76 - Outros proveitos operociOnBIS 

78- Provertos e Ganhos Financeiros 

79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 

Custos Totsis 

• C. M. V. M . C. 

de consumo 

- Prodvtos farmacéuticos 

Medicamentos 

Outros Prod Farmac~utJCOS 
- Material de consumo clinico 

- Outros tubflcas 

. Fomecimemos e Serviços E.xtemos 

Subconrroros 
Fornecimentos c Serviços 

- Fornecimentos e Serviços I 

- Fomecimemos e SefViços 11 

- FomecUnentos e SeNiços 111 
- Outros fornecimentos e serviços 

- Transferoncias Correntes ConcedldM 

• Custos com Pessoa/ 

- Remcmerações Base 

~ Sc1plementos de Remuneraç§o 

Trabalho Exttaord~nârio 

No11es e Suplementos 
Ootros $upfementos 

- Subskf.ios de F~ttas e Natal 

· Outras Desp. COtl'l pt;tSSOBI 

- Outros custos operacionais 

- Amortizações do exercício 
67- Provisões do exercício 

68 • Custos e perdas financeiras 
69 • Custos e perdas extraordinárias 

- Imposto s/ o rendimento do Ex.ercicio 
Resultados 

· Operacbnaf 
- Liquido do Exercício 

2006 Realizado 2007 Realizado 

25 181 6.356 

79.934.560 280 530.030 

o o 
366.026 687.881 

238 280. 133 40 239.055 

o o 
8 888.086 9.441.799 

1 051.918 2.257.745 

13 028.324 28.300 84$ 

341.514.228 361.463.712 

105.437.548 106.810.017 

105.437.548 106.810.017 

73.190.278 74.923.035 

65.535.602 66.840.655 

7 654 675 8 082 380 
30.319.465 30.281.110 

1.927.805 1.605.872 

45.035.326 43.012.416 

9.913.960 7,101.911 

35.121.366 35.910.505 

4.113 144 3.9$7.846 

2.030.575 1 825.779 

27.110.559 27 811.368 

1 8$7.088 2 305.512 

199.718.070 191.658.044 

li o. 988.600 I 03.529.866 

39 059.087 36.075 632 

22.617.441 19.755.251 

9.584.833 9.756.022 

6.856.813 6.564.359 

19.293.418 18 5$0402 

30.376.965 33 492 144 

394.876 453.097 

9.655.647 11.281.700 

725.903 374,891 

56.314 24.909 

25.190.196 25.316.902 

386.213.880 378.931.976 

501 3.020 

V ar. 
06 / 07 

. ' 

250.9% 

tiDIV/0,1 

87.9% 

tiON/0!' 

62% 

fH6% 

117.2% 

5,8% 

1,3% 

1,3% 

24% 

20% 

5.6% 
,. 

·4 .5 ' 

·lft .f', 

2,2'.4 

. ·'-"" . 
' 

., 

26% 

23,5% 

• .f. n 

1.8% 

' ' 

10.3% 

14, 7".4 

16.8% 

· .f 'f .f' 

-S5.8 • 

0,5% 

502,7% 
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Analisando os recebimentos e pagamentos, fonte dos fluxos financeiros do CHLC, 

EPE, constata -se um aumento do prazo médio de recebimentos, pelo facto de, no 

final do ano de 2006 ter ocorrido a regu larização da totalidade das dív idas de 

Entidades do Serviço Nacional de Saúde até 31 de Dezembro de 2005, situação que 

não ocorreu em 2007 o que se reflectiu num aumento do saldo dos clientes, 

nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, não obstante o CHLC, EPE estar 

inserido no projecto do Clearing House. 

De salientar que ao valor das Vendas e Prestações de Serviços fo ram retirados os 

va lores dos adiantamentos recebidos pela ACSS por contrapartida do Cont rato 

Programa no montante de 189.295 .224,44 euros para uma melhor análise dos 

dados apresentados. 

Quadro 19- Prazo Médio de Recebimentos 

Prazo Médio de Recebimentos 

Saldo de cl ientes/Vendas*365 dias 

Saldo de clientes 

Vendas e Prestações de Serviços 

Prazo Médio de Recebimentos 

2oo6 1 

51 .163 655.60 1 

87.319.313,66 1 

215,35 1 

2007 

64.354.942,60 

91.241.161,42 

259,15 

Em relação ao prazo médio de pagamentos, este teve um aumento em relação 

2006, devido ao não recebimento das verbas anteriormente mencionadas, 

nomeadamente do encontro de contas do SNS ocorrido no ano anterior. 

Quadro 20 - Prazo Médio de Pagamento 

Prazo Médio de Pagamento 

Saldo de fornecedores/Compras*365 dias 

Saldo de fornecedores 

Compras 

Prazo Médio de Pagamento l 

2006 

121.431.573,48 

152.276.914,27 

292,00 

2007 

157.271 .665,60 

136.555.367,72 

419,75 

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

diminuiu ligeiramente, em termos de rácios de liquidez (geral, reduz ida), quanto à 

liquidez imediata, aumentou em virtude do recebimento do montante do Capital 

Estatutário. 
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Quadro 21 - Rácios de Liquidez 

Passivo circulante 

Liquidez Geral 

Liquidez Reduzida 

CHIÇ, EPE 

142.570.615,92 192.468.799,29 

0,77 0,73 

AC- Existências/Passivo Circulante 

Activo circulante - Existências 

Existências 

2006 

95.730.055,49 

14.185.028,85 

142.570.615,92 

0,67 

2007 

125.964.858,41 

14. 507.432,27 

192.468.799,29 

0,65 

Passivo circulante 

Liquidez Reduzida 

Liquidez Imediata 

Depósitos bancários+Caixa / Passivo 

Depósitos bancários+Caixa 

Passivo Circulante 

liquidez Imediata 

2006 

37.949.054,78 

142.570.615,92 

0,27 

2007 

65.171.197,59 

192.468.799,29 

0,34 

Em relação ao valor das Ex istências Finais, estas tiveram um aumento em cerca de 

3,8%. 

Quadro 22 - Evolução das Compras 

Evolução das compras 2006 2007 % 

Existências Iniciais 

Consumos 

Compras 

Existências Finais 

17.182.202,57 14.225.912,57 

105.437.548,00 106.810.016,97 

102.481.258,00 107.346.504,16 

14.225.912,57 14.762.399,76 

- 17% 

1,3% 

4,75% 

3,8% 
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Quadro 23 - Mapa das Compras 

Designação 

Produtos farmacêuticos 

Medica mentes 

Outros Produtos 

Farmacêuticos 

Materia l de Consumo 

Clínico 

Produtos Alimentares 

Material de Consumo 

Hoteleiro 

Material de Consumo 

Administrativo 

Mat. Manutenção e 

Conservação 

Outro Material de 

Consumo 

Total 

Realizado em 

2006 

70.740.469,00 

63.280.570,00 

7 .459.899,00 

29.757.401,00 

54.556,00 

678.354,00 

628.725,00 

593.898,00 

27.855,00 

102.481.258,00 

Realizado em 

2007 

75.947.331,65 

67.841.018,73 

8.106.312,92 

29.809.215,23 

69.455,88 

373.377,80 

666.862,53 

473.122,07 

7.139,00 

107.346.504,16 

5.4 Principais Actividades e Investimentos em 2007 

CHLC, EPE 

7,36% 

7,21% 

8,67% 

0,2% 

27,31% 

-44,96% 

6% 

-20,34% 

-74,37% 

4,750/o 

Dando cont inuidade a iniciativas já anteriomente em curso, de racionalização de 

meios e recursos, deve realçar-se, como principais iniciativas desenvolvidas em 

2007,as seguintes: 

• Insta lação de um Data Center, com vista á consol idação da informação dos 

diversos hospitais que constituem o CHLC, EPE, concluída até final do ano; 

• Continuação da remodelação e entrada em funcionamento do Serviço de 

Urgência Centra l, com a introdução do sistema de triagem de Manchester e 

recurso a uma solução informática que permite a integração das diversas 

operações do processo de atendimento e tratamento do doente, 

reorganizando todo o circuito; 
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Relatório c Contas 200 7 CHLC. EPE ' 

• Instalação do novo equipamento Ressonância Magnética Nuclear no Hospital 

de S. José, o que permitirá assegurar integralmente as necess idades deste 

Centro Hospita lar; 

• Instalação de um novo equipamento de angiografia digita l no Laboratório de 

Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia do HSMarta; 

• Encerramento do Hospital do Desterro, o que impl icou, para além das acções 

desencadeadas anteriormente, a criação de espaços adequados ao 

funcionamento das especia lidades anteriormente localizadas no mesmo, a 

saber: 

a)Criação de um Bloco de Exames do Serviço de Urologia no Hospital de 

S. José 

b)Transferência das consultas externas ainda real izadas no Hospital do 

Desterro para o Edifício das Consultas do Hospital de S. José 

d)Reorganização de espaços e horários de funcionamento de Consultas 

Externas nos Hospitais in tegrados 

• Crescimento muito significativo do peso da actividade cirúrgica realizada em 

regime ambulatório; 

• Remodelação e concentração de Hospitais de Dia no Hospital dos Capuchos 

• Instalação do equipamento de Neuronavegação no Serviço de Neurologia do 

Hospital dos Capuchos; 

• Implementação do sistema PACS no HDE, com prazo final de instalação 

previsto para 31 de Março de 2008; 

• Remodelação e beneficiação dos Serviços de Oftalmologia dos Hospitais de 

S.José e Hospital dos Capuchos, que permitiu: 

a) Concentrar a actividade cirúrgica de ambulatório no Hospital S. José, 

aumentando a oferta de cuidados nesta área; 

b) Concentrar a actividade cirúrgica programada no Hospital dos 

Capuchos, bem como o internamento respectivo; 

c) Concentrar no Hospital dos Capuchos a consulta geral de Ofta lmologia 

e parte substancia l das respect ivas subespecialidades; 
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Preparação de uma área afecta a cirurgia dermatológica, cujo início d( IJI 
actividade, se prevê para o ano de 2008; 

1

) 

• 

~ 
• Desenvolvimento da prescrição electrónica de medicamentos nos Hospitais 

de S. José, Capuchos e HSMarta e alargar em 2008 para o HDE; 

• Junção e fusão dos Serviços Financeiros, de Aprovisionamento e de Pessoal 

dos diversos hospita is, concluída até final do ano, o que irá contribuir para 

maior racionalização de meios e processos; 

• 

• 

Início da reorganização das áreas clínicas de acordo com a nova filosofia de 

organização, que privi legia a estrutura de gestão intermédia na rea lização 

do plano de actividades do CHLC,EPE; 

Adesão do CHLC,EPE ao projecto de criação da central de compras 

partilhadas da saúde, encontrando-se concluída a fase inicia l, e estando a 

ser programadas as primeiras aquisições para 2008 ; 

• Reacreditação do HSMarta e HDE, pelo HQS, e, até final do ano de 2008, 

lançamento do projecto no Hospital S. José e Hospital dos Capuchos. 

• Adesão ao projecto de custeio de act ividades (ABC), sendo o HSMarta 

hospital pi loto para a ARSLVT. 

O CHLC, EPE, em 2007, adquiriu I mobilizado no valor de 9.583.279 €. 

Deste va lor 1.956.651 C foram aplicados em obras destinadas a remodelar e 

conservar os edifícios. 

Das obras concluídas em 2007 sal ienta-se a total remodelação do Serviço de 

Urgência do Hospital de S. José, que permitiu adequar as instalações deste Serviço, 

com vista à redução do tempo de espera para atendimento com a adopção do 

sistema de triagem de doentes de Manchester. De referir ainda as reparações das 

j anelas, das coberturas, da rede de gases medicinais, das instalações sanitárias e 

melhoria dos gabinetes de consulta externa (Oftalmologia, Ortopedia entre outros). 

As obras rea lizadas tiveram como objectivo a manutenção das funcionalidades das 

instalações e melhorar as condições de higiene e segurança para utentes e 

profissionais. 
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Foram iniciadas obras de montante significativo donde se destaca : 

a) A beneficiação das Instalações do Bloco Operatório do Serviço 5 do 

Hospital dos Capuchos; 

b) A adaptação dos espaços físicos com v ista à insta lações dos Data Center 

da Anatomia Patológica e Data Center Principal do Centro Hospitalar de 

Lisboa Central ; 

c) A beneficiação das instalações da Farmácia do Hospital de S. José; 

d) A remodelação do Serviço 2-3 Hospita l de Dia do Hospital S. José; 

e) A construção de instalações que permitiram a t ransferência dos Exames 

Especiais de Urologia do Hospital do Desterro para o Hospita l S. José. 

f) Reconstrução do muro de suporte das terras no HDE 

Quadro 24 - Investimento realizado em 2007 por rubrica financeira 

Rubrica Designação Investimento no ano 2007 

422 Edifícios 782.358 € 
423 Equipamento Básico 

Médico-ci rúrgico 3.149.034 € 

Imagiolog ia 690.769 € 

Laboratório 36.757 € 

Mobiliário Hospitalar 342.804 ( 

Esteril ização 123.686 € 

Hotelaria 498.002 € 

Outros 248.831 € 

424 Equipamento transporte 

425 Ferramentas 18.084 € 

4261 Equipamento administrativo 123.046 € 

4262 Equipamento Informático 774.751 € 

427 Taras 

429 Outras Imobilizações Corpóreas 133.577 € 

44 I mobilizações em Curso 2.661.579 € 

Total 9.583.279 c 

O va lor do investimento realizado foi maioritariamente aplicado em equipamento 

básico sendo de salientar as aquisições efectuadas em equipamento médico

cirúrgico responsável por 45% dos encargos financeiros. 

Re lativamente ao investimento efectuado sa lienta -se: 

• A aquisição de equipamento informático (data centers) que permitirá 

estabelecer a comunicação de dados entre os vários hospitais que 

compõem o CHLC, EPE a integração e uniformização dos sistemas de 
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informação clínica e não cl ín ica com impacto na gestão e na 

activ idade assistencial; 

• Nas consul tas externas, com particu lar relevância o equipamento 

dest inado à ofta lmologia com a aquisição de 1 microscópio 

oftalmológico, 1 fotocoagu lador Laser e um aparelho de campos 

visuais que permitem substitu ir algum equipamento já obsoleto e 

introduzir novas tecnologias de diagnóst ico que contribuem para 

melhorar os cuidados prestados. 

• 

De refe rir ainda que foi melhorado o sistema de comunicações 

internas {chamadas de doentes) nas Consultas Externas do Hospital 

de S. José; 

Para os Serviços de Internamento, procedeu-se à aquis ição de 

ventiladores para Unidade de Cuidados Intensivos, Monitores e 

climatização (serviço 3.4) permitindo melhorar as condições de 

assistência 

• Nos Blocos Operatórios, é de realçar a aquisição de equipamento de 

neuronavegação para o Bloco da Neurocirurgia permitindo o 

tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, um equipamento de 

artroscopia, motores pneumáticos e candeeiros cirúrgicos; 

• No Serviço de Urgência, onde foi feita uma remodelação total do 

equipamento existente permit indo dotar este Serviço de 

equipamento de imagem moderno e adequado às necessidades de 

um serviço de urgência centra l e equipamento clín ico e hoteleiro de 

natureza diversa com vista à melhoria das condições assistenciais 

deste Serviço; 

• Rea lização de um upgrade do equipamento de ressonância 

magnética do Hospital dos Capuchos; 

• De referir também a aquisição de Fibroscan, Gastrovideoscopia, 

Broncofibroscopio, Laser de Dermatologia e Ecografos ; 
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• Sistema de chamadas emergência, extintores, sistema comunicação 

rádio, placas de sina lização com vista à satisfação das necessidades 

para implementação do plano de emergência. 

• Sistema de intercomunicação bidireccional para elevadores, sistema 

chamada de urgência para o Serviço de Pediatria cirúrgica 4. 1, 

sistema de in tercomunicação para o Serv iço de Esterilizações 

Pediá t ricas, Centra l de Tratamento de Águas para Hemodiálise e 

Bomba de exaustão de gases anestésicos do Bloco Operatório para 

melhoria de segurança para doentes e profissionais. 

• No internamento do HDE na UCIP e UCIN é de realçar a aquisição 

de incubadoras, sistema de climatização, armários de 

medicamentos, carros penso, fri goríficos para medicamentos, 

ecografos com v ista à subst itu ição de equipamento obsoleto e dotar 

os serviços de equipamento em quantidade adequada ás 

necessidades. 

• Nos Blocos do HDE, o investimento mais sign ificativo foram 3 mesas 

de anestesia, ventilador insuflador electrónico de C02 e marquesa 

operatória . 

• A aquisição do intensificador de imagem para o Serviço de Cirurgia 

Vascu lar. 

• No Servi ço de Cirurgia Cardiotoracica, o software de apoio à clínica 

• Na Pneumologia, equipamento para desinfecção de material de 

fibroscopia. 

• No Serviço de Cardiologia Pediátrica, a aquisição de ecocardiografos. 

• A aquisição de equipamento de angiografia para Hemodinâmica e 

ecocardiogra fos. 
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Figura 16 - Estrutura do investimento por tipo de bem 
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Foram iniciados alguns investimentos que serão concluídos no início de 2008: 

• A Aquisição do software aplicacional de suporte à informatização do {Y 
processo clínico electrónico e sistema aplicacional de suporte à 

actividade do Serviço de Urgência que servirá as necessidades dos 

vários hospitais que compõe o CHLC, EPE. 

• Nos Meios Complementares de Diagnóstico e Tratamento, salienta

se a aquis ição de uma Ressonância Magnética para o Hospita l S. 

José. 

• Equipamento de PAC's que permite melhorar a acessibilidade de 

imagens médicas, e consequentemente um diagnostico mais rápido e 

preciso, redução do tempo de atendimento, redução de custos, etc 
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6. Desenvolvimento estratégico e actividade prevista para 2008 ) 
6.1 A ctividade Assistencial Prevista para 2008 

Relativamente à actividade assistencial, iremos dar continuidade ao programa de 

ajustamento e articulação dos serv iços dos hospitais integrados, continuando o 

processo de dim inuição susten tada da lotação, embora com especial atenção a 

épocas do ano mais sensíveis, procurando at ingir uma redução gradual da demora f~ 
média da instituição, tendo como obj ectivo o seu alinhamento progressivo ás~ 

melhores práticas. 

I remos manter uma forte aposta nas á reas de ambulatório, 

especialmente o crescimento da Cirurgia em Ambulatória. 

estim ulando 

Devido à existência de listas de espera s igni ficativas para Consulta Ex terna e 

Intervenções Cirúrgicas, nalgumas especialidades, encontramo-nos em fase de 

negociação interna de programas específicos que v isam garantir a melhoria no 

acesso a cuidados de saúde especializados d isponíveis no CHLC, EPE, nas 

especialidades de Angeologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Cirurg ia Plást ica e 

Reconstrutiva, Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia, tendo como obj ectivo 

obter uma optimização da capacidade instalada e signi ficativa redução das 

mesmas. 

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

util ização dos Blocos Operatórios existentes, promovendo o alargamento do seu 

período de funcionamento, sempre que a procura de cuidados o j ustifique todavia a 

redução de médicos anestesistas que se vem verificando poderá dificultar esta 

ren tabilização. Por out ro lado a realização de obras inadiáveis no Bloco Operatório 

Central mesmo t ransferindo para os blocos periféricos uma parte da actividade 

operatória não evita rá certamente, algumas quebras nesta actividade. 

Quanto às Consultas Externas, con tinuaremos 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. 
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Os principa is indicadores de activ idade para 2008 descrevem -se seguidam ente, por 

comparação com o ano de 2007 : 

Quadro 25 - Ind icadores Previsionais de Actividade para 2008 

2007 2008 d Ofo 07-08 

Lotação 1. 247 1.216 -2,49% 

Doentes Saldos 40 .134 40.114 -0,05% 

Dias Internamento Doentes Saldos 351.553 358.326 1,93% 

Demora Média 8,76 8,93 1 ,98% 

ramada Base 21 .460 22.694 5,75% 
ConvencionaI 14.096 14.905 5 74% 
Ambulatório 7.364 7.789 5 77% 

Ciru ramada Adicional 933 1.810 94 00% 
Convencional 47 1 663 40 76% 

' 
Ambulatório 4 62 1.147 148,27% 

Cirurgia Urgente 5.096 5.165 1,35% 

Total Cirurgias 27.489 29.669 7,93% 
Cirg. Ambulatório(base+adicional) 7.8 25 8.936 14 ,20% 

. 

Consultas Externas c) 545.509 543.153 -0,43% 

- Primeiras 136. 155 137.878 1,27% 
- Subsequentes 409.354 405. 275 ·1,00% 
- OfoPrimeiras 24,96 25,38 1,70% 

Doentes Socorridos 255.974 258.973 1, 17% 
- U. Geral 155.037 157.690 1,71% 
- U. Pediátrica 89.884 90.938 1, 1 7% 
- U. Ginecologia I Obstetrícia 11.052 10.345 -6,40% 

GDH Médicos Ambulatório 14.048 11.969 -14,80% 
NO Sessões Hospital Dia d) 42 .873 45.848 6,94% 

Serviço Domiciliário I 9 28 1 672J - 27,59% 

Total de partos 2.01 1 1.901 -5,47% 
Total Cesarianas 604 570 -5,63% 
0/o Cesarianas 30,03% 29,980/o -0,17% 

6.2 Principais Progra mas Melhorias de Actuação 

As orientações est rat égicas do CHLC,EPE são as seguin tes : 

~ 
~ 

lcf# 

• Desenvolvim en to das opções de resposta em ambulatór io nas áreas m édica 

e cirúrgica 
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o Concretização da estrutura intermédia de gestão prevista no Regulamento e 

desenvolvimento dos princípios de contratua lização interna de meios e 

resultados 

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

const rução e início de actividade em 2012, do novo Hospita l 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, 

conj ugando 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 possíve l e 

economicamente v iável. 

A transição tem que começar pois, pela reestruturação do actual modelo 

organizativo em unidades que congreguem os actuais serviços existentes, captando 

sinergias, conferindo- lhes massa critica e atribuindo maior autonomia de gestão, 

com obviamente maior responsabil idade. Esta reorganização assenta nos seguin tes 

critérios: 

o Integração de serv iços: procura de racional ização de recursos com ganhos 

de funcional idade, ev itando dupl icações de áreas idênticas; 

o Centralização de áreas ou serviços dispersos pelos diferentes Hospitais, 

particu larmente os transversais, como os meios complementares de 

d iagnóstico e terapêutica; 

o Desenvolvimento de sectores diferenciados, que poderão corresponder a 

unidades funcionais capazes de gerar uma experiência acumulada, até agora 

dispersa pelos serviços; 

o Refo rço de uma lógica de reorganização das Áreas Clinicas, que assegure a 

coordenação das unidades; 
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• Reorganização interna dos serviços no sentido de poder garant ir a actividade 

clín ica 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 m édias; 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 

resu ltados clín icos. 

A liderança será um importante motor da t ransformação, sendo necessário 

identificar os profissionais que de forma proactiva, serão os agentes facilitadores do 

processo de transição. Assim está elaborado um plano de comunicação que 

procura : 

• Promover o envolvimento dos di ferentes profissionais no processo; 

• Fazer chegar a informação a toda a institu ição, de forma eficaz e rápida; 

• Possibil ita r aos profissionais a apresentação de sugestões ou a colocação de 

questões; 

• Cuidar da imagem para o exterior informando sobre as t ransformações 

propostas e implementadas. 

A política de recursos humanos será definida tendo em conta : 

• Os recursos actualmente existentes e a sua projecção para os próximos 

cinco 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 

d iferenciados nas diversas patologias; 

• O reforço das condições que garantam a formação profissional 
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Entendemos que é uma área que deve ser desenvolvida dentro de parâmet ros de 

adequação técnico-cient íficos e também econômico-financeiros e sempre num 

modelo de parcerias públicas e público/privado com carácter não só nacional mas 

sempre que possível Europeu e Internacional 

Paralelamente importa acompanhar 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. 

Na vertente financeira são os seguintes os principais objectivos estratégicos: ~ 

• Desenvolver o controlo orça mental global e descentra lizado por unidades de~ 
negócio; 

• Participação, enquanto hospital piloto da Região de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, no proj ecto de custe io de actividades; 

• Garant ir a sustentabi lidade económica e financeira; 

• Melhorar a eficiência na facturação e na cobrança; 

• Optimização das compras e minimização dos stocks, através da participação 

na Unidade de Serviços Partilhados de Compras e Logística, 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 de custos da 

instituição e nacionais; 

• Alterar as linhas de produção, identificando de forma objectiva áreas que 

não têm qualquer remuneração no contrato de programa ex: Medicamentos, 

MCDT que têm um custo que supera em muito o va lor agregado das 

consu ltas; 

• Actos médicos que não têm tabela; 

• Actos de outras profissões que já são muito di ferenciadas e por isso devem 

ser separadas e identificadas com valor associado. 
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Deve ser publicado periodicamente o custo por doente tratado por hospital. 

Deve ser desenvolvido uma metodologia rigorosa para a contabilidade analítica ''!> 
que todos os agentes devem respeitar. ! 
Relat ivamente aos utentes, continuar-se-á a desenvo lver uma política que v isa 

garantir uma melhor acessibilidade aos cuidados que prestamos através 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 util ização 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 desenvolv idos projectos de acreditação e de certificação da 

qualidade dos cuidados e programas de Benchmarking. 

Cont inuará a ser desenvolv ida a polít ica de colaboração na sustentabilidade 

financeira e técnica do Serviço Nacional de Saúde promovendo também a sua 

credibilidade at ravés do estabelecimento das melhores práticas de gestão. 

6.3 Governação 

Missão Objectivos e políticas da empresa 

A organização clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Centra l, EPE, deverá adoptar 

um modelo de governação, que tem como missão assegurar a cada doente 

cuidados que correspondam ás suas necessidades, de acordo com 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. 

A Missão, Valores e Obj ectivos, expressos no capítulo 2 do presente relatório 

encontram-se amplamente divulgados na instituição, nomeadamente na I ntranet, 

na página web do Hospital, no Plano de Negócio, na Pol ítica da Qualidade, nos 

Planos de Desempenho, e nos Relatórios e Contas. 
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As estratégias definidas para atingir os objectivos propostos já se encontram 

igualmente expostas, quer em termos dos resultados alcançados em 2007, quer 

relativamente à actividade proposta para 2008, bem como às orientações 

estratégicas mais relevantes para atingir esses objectivos. 

Será de realçar que a activ idade do CHLC, EPE, encontra-se norteada, a médio 

prazo pela construção do novo Hospital de Todos os Santos que virá substituir os 

Hospitais de Santa Marta, S. José, Capuchos e Dona Estefânia. Este novo hospita l 

contribuirá para a redefin ição 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, conj ugando a excelência clínica 

com o ensino universitário e o reconhecimen to por parte da população que servirá. 

Em relação aos objectivos organizacionais, o Hospital estabeleceu um Plano de 

Negócio (Business Plan) para o período de 2007/2012 onde definiu, de acordo com 

a tutela, os seus objectivos organizacionais concretos os quais tem vindo a redefinir 

anualmente no Plano de Desempenho que tem como uma das suas componentes a 

contratualização anual da act ividade. 

O CHLC desenvolve a sua missão centrado no doente, pautado por um conjunto de 

valores como a competência e a ética profissionais, inseridos numa cultura de 

responsab ilização, transparência e de melhoria contínua da qual idade e tendo como 

re ferências fundamentais os seguintes pressupostos: 

Deverão ser consideradas como referências fundamentais para a Governação 

Clínica os seguintes pressupostos: 

• Responsabi lizar 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 Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE; 

• Garanti r a melhor articulação entre os d iversos estratos profissionais 

procurando assim um correcto equilíbrio entre os recursos humanos e 

financeiros e a necessidade de prát icas modernas e de qualidade adequadas 

às necessidades sentidas pelos doentes e expectáveis pelos profissionais; 

63 de 77 



Rclatór;o c Contas 2007 CHLC, fPE 

• Promover a abordagem sistemática da redução dos riscos para o doente 

através do desenvolvimento de uma cultura de segurança no Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, EPE; 

• Planear as actividades e os cuidados centrados nas necessidades dos 

Doentes e das suas famílias, disponibili zando informação acessível, numa 

relação correcta, t ransparente e de profundo respeito pelo Doente; 

• Procurar diminuir ou mesmo anular a diversidade dos processos e 

resultados, obtendo uma uniform ização facilitadora e coerente; 

• 

• 

Projectar no quotidiano hospitalar a mais valia do trabalho multid isciplinar e ____1 
de equipa; 

Adaptar sistematicamente práticas baseadas em evidência, reduzindo e 

limitando os riscos inerentes à prática clínica; 

Investigação e Ensino 

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

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 cl inicas de que o País não pode prescindir. É por esta v ia 

que se formarão, também, os futuros profissionais e se assegurará o 

desenvolvimento crescente de uma autonomia da 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 gera r 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 técn ico-científico (ensino pré-g raduado) até à fase da 
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sub-especia lização (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 rad ica na correcta organização das estruturas 

internas de ensino, que deverão evoluir de forma a apoiarem u ma 

actividade constante, essencial e prestig ian te, que pode ter um reflexo 

em mais valias económico-financei ras. 

Face a este entendimento, é desejo deste Centro Hospitalar associar-se a uma das 

Faculdades de i"ledicina, nomeadamente 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, e obter o estatu to 

de Hospital com ensino universitário, de forma a imprimir uma total coerência a 

todo um plano de ensino pré e pós-graduado. 

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 Instit uição seja cada vez mais dinâmica, 

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

qualidade dos cuidados que prestamos. 

Regulamentos internos e externos 

O CHLC, EPE possui um regulamento interno homologado pela Tutela em 17 de 

Março de 2008, e elaborado com a participação de um número significativo de 

profissionais. Este regulamento irá entrar em v igor a curto prazo, já se encontrando 

amplamente divulgado através da intranet a todos os profissionais. 

O CHLC detêm igualmente u m 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, 

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 pelo Hospital. Neste 
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momento encontra-se em desenvolv imento o processo de alargamento e 

uniformização aos quatro hospitais. 

Em 2007 foi conseguida a reacreditação dos Hospitais de Santa Marta e Dona 

Estefânia, pelo HQS, até 2009. 

Informações sobre transacções relevantes com entidades relacionadas 

Os procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços são os 

estipulados no arto 13 do DL 233/2005 de 29/12. Todas as t ransacções ocorreram 

em condições de mercado. 

Informações sobre outras transacções 

O quadro seguinte sintetiza os fornecedores do CHLC, cujas t ransacções 

ultrapassam 1 M €: 

FORNECEDOR VALOR 

SUCH DALKIA 1.110.643 50 

CONFORLIMPA TEJO 1.368.074 02 
NUMBER ONE 2.035.460,23 

IBERLIM LIMPEZAS 1.374.377 06 

ICA 2.925.436,32 

EUREST 2.961.550 86 

SUCH SERV. UTIL. COMUM DOS HOSP. 1.148.854 05 

INST. PORTUGUÊS SANGUE 1.130.394 07 

TOTAL 14.054.790 11 

Indicação do modelo do governo 

Os órgãos sociais encontram-se referenciados no capítulo 3 do 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 l, ao 

presente Relatório. 
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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 

O CHLC, EPE foi criado em 1 de Março de 2007, completando em 31 ele Dezembro 

apenas 10 meses de actividade. Da anál ise dos resu ltados, quer rela tivamente ao 

estimado para os 10 meses de actividade, quer em comparação com os resultados 

consolidados de 2006 e dos dois primeiros meses de acti vidade de 2007, podemos 

afirmar que os resultados atingidos foram bastante satisfatórios. 

Os objectivos fixados pela tutela como va lores máximos de crescimento das 

principais rubricas de custos foram superados, sendo de assinalar, entre eles, o 

significativo decréscimo dos custos com pessoal. 

Como meio para a prossecução deste obj ectivo o CHLC, aderiu em conjunto com o 

CHLO, o Hospital de Santa Maria e o SUCH ao projecto de compras partilhadas em 

saúde, que visa a redução de custos de aquisição de bens e serviços, através quer 

de obtenção de melhores preços por economias de escala e por uniformização de 

catálogos. Este projecto que irá ser operacionalizado em 2008, visa, ainda, a 

redução dos prazos médios de pagamento a fornecedores, em consonância com a 

estratégia do governo nesta matéria. 

Sustentabilidade social 

O CHLC tem como preocupação a procura sistemática de feedback dos utentes, 

internos e externos, considerando, as suas opin iões/sugestões/reclamações como 

um instrumento fundamental para uma análise das situações problema e sua 

eventual correcção. 

Para tal, a par dos Livros de Reclamações, tem a funcionar, projectos parale los de 

recolha de sugestões/reclamações que possibi litam aumentar significativamente 

essa participação e desenvolver simultaneamente acções que contribuam para a 

melhoria da qualidade dos nossos serviços. 
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Como exemplo, podem os referir o projecto "Mostre-nos um Cartão", a decorrer no 

Hospital de Santa Marta, que teve no ano de 2007, uma participação de 190 

folhetos . Destes folhetos, 77 correspondiam a cartões verdes (sa ti sfeito com o 

serviço), 34 a cartões amarelos (Pouco satisfe ito), e 79 a cartões vermelhos (Nada 

satisfeito) . Destes últimos uma parte significa tiva relacionada com tempo de espera 

no d ia da consulta, o que levou já á tomada de medidas nesta área. 

Como consequência deste proj ecto o Hospital desenvolveu, 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. Em 2008 iremos alargar o 

âmbito do projecto às restantes instit uições. 

O CHLC, enquanto Hospital EPE, participa no estudo da Avaliação Percebida da 

Satisfação dos Utentes dos Hospitais do SNS, reali zado através de uma parceria da 

tutela com o I nst ituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da 

Universidade Nova de Lisboa (JSEGI/UNL), para o estudo ECSI-Portugal (Índice 

Nacional da Satis fação do Cliente), do qual tem produz ido resultados relat ivos à 

qual idade de serviço e satisfação do cliente de diversos sectores de activ idade em 

Portugal. Em 2007, decorreu uma avaliação, aguardando-se os seus resul tados. 

Em relação aos colaboradores, irá ser feito em 2008 um inquérito de satisfação. 

Na definição de obj ectivos ind ividuais aos trabalhadores utilizou-se o instrumento 

da avaliação de desempenho de forma t ransversal, tendo abrangido não só os 

funcionários públicos das carrei ras do regime geral, mas igualmente corpos 

especiais e contratados, numa lógica de uniformização do sistema de aval iação de 

todos os profissionais. No entanto, atendendo a que a passagem a Centro 

Hospitalar só se verificou em Março, esta situação não foi uniforme para todos os 

t rabalhadores que t ransitaram dos quadros dos diferentes hospitais. Em 2008 o 

inst rumento irá ser plenamente util izado. 

A Comissão de Humanização e Qualidade, as Liga dos Amigos do Hospital, a 

Biblioteca e a Comissão do Património para além da dinamização das áreas que 

lhes competem, têm igualmente promovido algumas in iciativas com o envolvimento 

dos profissionais do Hospital e nomeadamente o Dia do Hospital, o Dia de Natal, 

o rganização de debates, promoção de exposições de peças de arte realizadas pelos 
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profissionais. O gabinete de Comunocação tem dinamizado actiVIdades que Juntam ( 

os profissionais do hospital com a comunidade, através das Juntas de Freguesia da ~ 

sua área de influência. ( . 

Sustentabilidade ambiental 

Quanto à preocupação ambiental, o Hospital desenvolveu um conjunto de medidas 

concretas de melhoria, relacionadas com a correcção de situações menos boas na 

área da saúde no traba lho, levadas a cabo pela Comissão de H1g1ene e Segurança 

no Trabalho e que, resumidamente abordaram os pontos segumtes: 

• Melhoria das condições ambientais; 

• Análise dos ac1dentes e 1ncidentes de traba lho; 

• 
• 

• 

Análise de higiene e segurança nas zonas comuns; 

Realização do reg isto dos EPI; 

Auditar a utilização dos EPI; 

• Formação do pessoal auxil iar sobre exposição a fluidos 

potencialmente infecc1osos c movimentação inadequada de cargas; 

• Controlo audiovisual de determinadas zonas de risco do Hospital 

O Gabmete de Gestão do R1sco tem 1gualmente desenvolvido uma actividade de 

Identificação, análise e avaliação dos riscos nas áreas comuns e nos serviços do 

hospital, de monitorização das med1das correctivas planeadas /implementadas e da 

reavaliação dos riscos identificados. 

Neste âmbito este gabinete desenvolveu igualmente um trabalho sobre a qualidade 

dos resíduos hospitalares e nomeadamente dos seus efluen tes líquidos, o que 

possibilitou o contro lo quase total deste tipo de poluentes com as vantagens óbvias 

para o ambiente da comunidade envolvente. 

Desenvolvimento sustentado 

Para futuro, o CHLC deverá reforçar as sinergias da junção realizada em 2007, bem 

como reforçar a articulação com outros hospitais, na linha da reestruturação da 

rede hospitalar de Lisboa. 
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Também haverá que prever a continuação da tendência para a contenção da 

despesa pública e o aperfeiçoamento do processo de contratua lização da actividade 

assistencial, quer através do desenvolvimento da contratualização interna, quer 

através do reforço dos mecanismos de acompanhamento pelos órgãos de tutela, 

enca ixando a pressão do crescimento dos custos, nomeadamente os que advém 

das novas terapêut icas medicamentosas. 

Código de Ética 

É esperado que todos os trabalhadores do CHLC,EPE, se rej am pelos seus cód igos 

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 traba lhadores em regime de nomeação pelo seu estatuto próprio, e para os 

trabalhadores em contrato individual de trabalho por uma cláusula do seu contrato 

(Cláusula 13a- 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" . 

6.5 Principais Investimentos Previstos para 2008 

Os equipamentos e infra-estruturas actuais condicionam o exercício da actividade e 

terão de ser revistos, tendo em consideração que, em geral , os equipamentos têm 

um tempo de v ida útil entre os 3 e os 5 anos. O plano de investimentos terá em 

linha de conta: 

• O levantamento de todos os recursos existentes actualmente; 

• O acompanhamento da evolução tecnológica que a medicina actual e de 

qualidade exige; 

• A necessidade de tratar os doentes de acordo com as melhores práticas e de 

manter uma capacidade competitiva em relação a outros hospitais 

congéneres; 
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• A necessidade de relocalização de algumas especialidades, no quadro da 

constituição das novas áreas; 

• A forte aposta no desenvolvimento de Sistemas de Informação integrados 

eficientes e eficazes, que sustentem a tomada de decisões est ratégicas e 

operacionais, aos di ferentes níveis de decisão. 

Os investimentos previstos para 2008 são os seguintes: 

Quadro 26 - I nvestimento 2008 

!B 
UiiJ 
42 
421 
422 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4239 
424 
425 
426 
4261 
4262 
42621 
426?.2 

429 

Designação 

Imobili.ac;Qes corpóreas 
Terrenos e recursos naturais 
Edifícios e outras construções 
Equipamento Básico: 

Médico-ciNrgico 
De imagiologia 
De laboratório 
Mobiliário hospitalar 
De desinfecção e esterilização 
De hotelaria 
Outros 

Equipamento de transp<lrte 
Ferramentas e utensílios 
Equipamento Administrativo e Informático: 

Equipamento administrativo 
Equipamento Informâtlco: 

Hardware 
Software 

Outras imobilizações corpóreas 
Total Geral 

Sub·total 

Investimento 
para 2008 

23.416.713 

1.200.000 
13.655.187 
3.050.480 
9.800.000 

39.426 
261.371 
25.000 
50.000 

428.910 
100.000 

1.000 
8.460.526 

65.526 
8.395.000 
7.343.000 
1.052.000 

23.416.713 
"599.850 

24.016.563 

Investimento 
para 2009 

3.128.551 

590.000 
1.897.551 
1.194.880 

160.700 
o 

201.971 
25.000 
60.000 

255.000 
70.000 

1.000 
570.000 

20.000 
550.000 
500.000 
50.000 

3.128.551 
120.000 

3.248.551 

Investimento 
para 2010 

1.723.980 

205.000 
948.980 
798.980 
125.000 

o 
o 

25.000 
o 
o 

70.000 
o 

500.000 
o 

500.000 
450.000 
so.ooo 

1.723.980 
o 

1.723.980 
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7. Proposta de Aplicação de Resultados 

Propõe·se que o resultado liquido negativo de - 3. 

para a conta de resul tados transitados. 

CIILC. EPE 

. 
/: 

<77.29<, 90 c"'' "'"'''"'' /}' 
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8 . Demonstrações Financeiras 

8. 1 Balanço A nalítico 

8.2 Demonstrações de Resultados 

8.3 Demonstra ções d e Resultados por Funções 

8.4 Demonstrações de Fluxos d e Caíxa 
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Balanço em 31 de Dezembro de 2007 

Fundos PfÓprios e passivo 
Fundos próprios: 
Pa~imónio 
Reservas de reavaliação 
Reservas: 
Reservas legais 
Reservas livres 
Reservas de SPA 
Reservas de EPE 
Rese!Vas coo!tatuais 
SubSidias 
Doações 

Sub-total 

Resultados transitados 
Resultado líquido do exercício 

Total do capital próprio 

Passivo: 
ProvrsOes para riscos e encargos 

Dívidas a terceiros · Mêdio e longo prazo: 
Fotnecedores de Imobilizado 
Dívidas a terceiros ·Curto prazo: 

Ad1antamentos de cliemes, utemes e mstii\Jiçoes do ~~msténo da SaU<Ie 
Fornecedores c/c 
FO<necedores- Fac1uras em recopçao e conferência 
Outros empréstimos obtidos 
FO<necedores de imobilizado c/c 
Es1ado e owos emes piJbhcos 
Outros cred01es 

Acresci mos e diferimentos 
Attesamo de custos 
Prove1tos difetidos 

Total do Passivo 

Total dos fundos próprios e do passivo 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
([\lRAL El'f. 

(Valores expressos em euros 
2007 2006 

6(1446 000,00 29.930 000,00 
5.178 847,06 6.168 074,54 

871.963,04 871 .963,04 

38.957.624,28 38 957 624.28 
204 671.16 20467116 

0.00 
2 235.328,10 2 235 328.10 
1.656.035,16 1.611 974.51 

109.550 468,80 79.979 635.63 

-85.728.872,56 -33.251.346.01 
-3.177.295,40 -44.469.224.56 
20.644.300,84 2.259.065,06 

2.666 008.96 12.131.579.40 
2.666.008,96 12.131.579,40 

0.00 

9.959.702,62 4.715.343.92 
144.266.260,31 92.579.573.72 

5.392.987,27 6.775.260.66 
0.00 

5.658.738.85 3 137.092.36 
5.054.678,11 4 292 .119.12 

19.470.423.17 18 939.646.74 
189.802.790,33 130.439.036,52 

27.814.821.12 26 674c271,06 
5.742.411 ,83 6.989.786.83 

33.557.232,95 33.664.057,89 

226.026.032,24 176.234.673,81 

246.670.333,08 178.493.738,87 

O Coosetho de Adm.-.isttaçAo 

• 
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ACTIVIDADES OPERACIONAIS: 

Recebimentos de Clientes 
Pagamen:os a tornecedorll$ 
;)agan'le:l'ltOS ao 

Demonstração dos Ftux~ de Caiu 
Metodo Oireelo 

Fluxo gerado polas operaçõe• 

Pagamento/recebimento do imposto sobfe o rendimento 
Outros pagamenlos/r(!(<lbimentos relailvOs A acl>vldade oaeraCIOnal 

Flu-xos gerados antes das rubricas extraordinárias 

Recet>meniOS re1acoona00s COO> rubncas OJ<Uaorclnáflas 
?agameOIO$ relac:oonadoo com n.oncas &lUao<doNnas 

Fluxos das actividades operacionais [1] 

ACTIVIOAOES DE INVESTIMENTO: 

!Recebimentos provenientes de: 

lr\ .... t:r.l!f\""' - .. 
lmolill.zaçOes corl)Oreas 
mooil>zaçOos IOOO<l)Ó<eas 

Subsldros de Investimento 
Juros e p~overtos similares 
Drvidendos 

IPa9amentos respeitantes a: 

lr.restmeniO$ ManceorO$ 
lmoôol.zaçOes corl)Oreas 
. mooihzacões lnCOf'oóreas 

Fluxos das actividados do lnvesllmenlo (21 

CENTRO ~ 
HOSPITALA:P-
DE LISBOA , 
0 '.111.'\l't ,.__ - - -

31.0cz.2007 31.0cz.2006 Março a Dez 07 

324.400.874,58 312.167 973,07 274.863.112,58 
·126323520.62 -140.693.037,5-1 -115350840.42 
. '68 9« 525 29 -67.511 .315.14 ·140 766 994.64 

29132 828.671 103.003 620 391 18 745.277,521 

-11.141 .24 -501,13 ·3 020.44 
2.078 302.99 2.738.773.16 2 302.403,81 

2 067.161.751 2738 272,031 2 299383 371 

95 216.05 4.411 977.30 95216,05 
-00300204 -9.269.500 61 -456 221.42 

30.692 204.431 101844 369.111 20.683.655,521 

2 472 894.281 1953843951 2.312.126551 

0.00 0.00 
351 397 40 901 930.27 349.901,00 

0.00 0.00 

212 1496.68 1051913,68 1962225.55 

... 023 543.stl ·5.591.176 201 ·3 784.373.981 

"'023 543 51 ·5.591.176.20 -3 784 373.98 
o.oo 0.00 0.00 

-1.550.649.231 -3.637 332.251 ·1.472.247.431 

)h 



ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 

!Recebimentos provenientes de: 

=.mprestJmos oblA1os 

Demonstraçlo dos Fluxos de Caixa 
Metodo Dlreclo 

Aumentos de eap1t.al, prestações suplementa·es e premJOS ce emissao 
Subs d1os e doaçOos 
Venda de ocçOes (Quotas) próprias 
Co~nura de preJu•zos 

!Pagamentos rtspeitJ.ntes a: 

Er:1p'ês:.mos obtidos 
AmortJZaçao da oontrados de locação financeora 
J1..10S e custos sllf\113/es 
OiV>dendos 
Redução de capotai e prt!$lações suplementares 
Aquisição de acçOes (quotas) próprios 

Fluxos das acti'<ídades da financiamento !3] 

iVaria~õo de oaru e seus equivalente<l4]•]1]+ EJ•I3] 

!Caixa e seus egulvalcntcs no inicio do período 

!Caixa e seus eguivalentes no fim do ecriodo 

O T étnco Ofiaal de Contas 

31.Dcz.2007 

0.001 

000 

oool 

0.00 

oool 
29 141555 201 

37.949.054.181 

65171 197,591 

JvV~ 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
ClNJJlo\l (I'( 

31.Dez.2006 Março a Dez 07 

oool oool 

0,00 

oool o.ool 

0,00 

o.ool o.ooj 

98.207 O:lô 861 19 211.408 091 

56.280.708,561 45.3ô0 997,231 

37.949.054.781 65 171.197,591 



Anexo á Demonstração dos Fluxos de Caixa 

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 

Apenas nos referimos aos pontos 2, por os restantes não se aplicarem. 

2.Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes: 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE '\TR .... m: 

2007 2006 

Numerano 
Depósitos bancarios imediatamente mobilizáveis 
Eqwvalentes a caixa 

Caixa e seus equivalentes 
Outras C1sponibil1dades (Depósitos a prazo) 

Disponibilidades constantes do balanço 

O Técnico Oficial de Contas 

~.~.c:,.,., 
~ ' 

O Oirector Financeiro 
' rr lí~au .-c,=:=;,._ 

& blllUKJW. I)()~ 
l f Q\'ItOS FI "''ANC~l i:OS 
.lilolA.IU4 JOJ t fJbVlii)A 

9.200,21 14.889,60 
8.215.997,38 10.404.165,18 

000 
56 946.000,00 27.530.000.00 

65.171.197,59 37.949.054,78 
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9. Notas ao Balanço e Demonstrações de Resultados 
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INTRODUÇÃO 

a) Natureza Jurídica 

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 

• 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL\'TAAI El't: .~ 

O Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE é uma entidade pública empresarial detida a 100% pelo 

Estado, constituída de acordo com o Dec-Lei n°.50-A/2007, de 28 de Fevereiro, resultante da fusão das 

Unidades Hospitalares, Centro Hosp1talar Lisboa - Zona Central, Hospital Dona Estefânia e Hospital de 

Santa Marta, EPE por sucessão de todos os bens direitos e obrigações de que eram titulares as três 

unidades de saúde. 

De acordo com o consagrado no artigo s• daquele diploma, a sociedade rege-se, pelo regime jurídico 

aplicável às entidades públicas empresariais, com as especificidades previstas nos seus Estatutos, bem 

como nos respectivos regulamentos internos e nas normas em vigor para o Serviço Naoonal de Saúde 

que não contrariem as normas ai previstas. 

O Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE tem a sua sede social na Rua José António Serrano, Lisboa e 

é titular do número de identificação de pessoa colectiva 508080142. 

b) Base de preparação das contas 

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 apreoação. 

c) Actividade 

O Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE está integrado no Serviço Nacional de Saúde e tem por 

objecto a prestação de cuidados de saúde à população, designadamente aos beneficiários do Serviço 

1 
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Nacional de Saúde e aos benefiCiários dos subsistemas de saúde, ou de entidai:!es externas que com ele 

contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral. 

) 
O Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, também tem por objecto desenvolver actividades de 

investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de profissionais de saúde 

dependente da respectiva capacidade formativa, podendo ser objecto de contratos-programa em que se 

definam as respectivas formas de financiamento. 

A actividade do Centro é exercida em submissão às obrigações inerentes ao serviço público que presta, 

incluindo a sujeição a orientações das autoridades nacionais de saúde relativas á execução da potitica 

nacional de saúde. Assim, os preços praticados pelo Centro são aprovados oficialmente, com base no 

Contrato Programa entre este e a Tutela. Por razões de política nacional de saúde, são praticados preços 

ou tarifas inferiores às que deveriam assegurar proveitos que permitissem a cobertura dos custos totais de 

exploração e níveis adequados de remuneração do capital investido e de auto financiamento. 

d) Recursos Humanos 

Os órgãos sociais do Centro são compostos pelos seguintes elementos: 

Conselho de Administração 

Presidente: Ora. Teresa Maria da Silva Sustelo 

Vogal Executivo: Dr. Joaquim Daniel Lopes Ferro 

Vogal Executivo: Dr. Manuel Veloso de Brito 

Vogal Executivo: Ora. Ana Isabel Higino Figueiredo Gonçalves 

Vogal: Ora. Laura Maria F. S. Dâmaso Silveira 

Director Clínico: Dr. Eduardo José Gomes da Silva 

Enfermeira Directora: Enf'. Ana Maria Mola Soares 

Fiscal Único 

Vitor Alme1da & Associados, SROC, Lda., representada pelo Dr. Vitor Manuel Batista de Almeida 
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CENTRO 
HOSPITALAR .i-h 
DE LISBOA 'f -:-' 
cr~1'ml't 

Pessoal ao serviço do Centro ~ F 
Em 31 de Dezembro de 2007, estavam ao serviço do Hospital6.321 empregados, incluindo os memb~ 
do Conselho de Administração e Directores de Serviço, conforme se evidencia no quadro seguinte: 

Desde 01 de Janeiro de 2007 até 31 de Dezembro de 2007, a Empresa manteve ao seu serviço, uma 

média de 6475 colaboradores, incluindo os membros do Conselho de Administração, distribuídos de 

acordo com o quadro seguinte: 

Total 

Conselho de Adminlstfaç.Ao: 7 

OirectOfH de Serviços: 

O Rcçulamento do Cenlro s6 fOI homOfgacJo em 17.()3/2008, nào oxis~ndo Oireaores de Sétvlços NomeadOS 

Rostanto pes.soo.l: 6468 

Total 647S 

De salientar que em 31 de Dezembro de 2007 o número era de 6321 e em 2006 de 6525, tendo havido 

uma diminurção de 204 profissionais. 

8.2.2 Comparabi lidade das Demonstrações Financeiras 

As quantias relativas ao exercício de 2006 (comparativo) incluídas nas presentes demonstrações 

financeiras estão apresentadas de forma agregada, tendo por base as três instituições que antecederam o 

Centro. 

As quantias referentes ao exercício de 2007 contemplam igualmente a agregação da informação destas 

três Instituições, relativamente ao período correspondente aos dois primeiros meses do ano, acrescida da 

informação do Centro, como única entidade, relativamente ao período de Março a Dezembro. 

Adicionalmente, serão apresentadas quantias relativas ao período de 1 de Março de 2007 a 31 de 

Dezembro de 2007 nas presentes demonstrações finance1ras. correspondentes à actividade desenvolvida 

pelo Centro Hospital Lisboa Central, EPE, após a data da sua constituição, em 01 de Março de 2007. 

3 



8.2.3 Critérios Valorimétricos e Métodos de Cálculo 

CENTRO 
HOSPITALAR €f 
DE LISBOA :;> 
Cl\IAAI.l"r ~ -

;' ~ 
I .\1 I 
--...L 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos d empresa. segun~ 
convenção dos custos históricos e na base da continuidade das operações, em conformidade com os 

princípios contabílisticos fundamentais da prudência, substância sobre a fonma, materialidade e 

especialização dos exercicios. 

8.2.3.1 Critérios Valorimétrícos utilizados 

Os prinopais critérios valonmêtricos foram os seguintes: 

a) Imobilizações 

. Incorpóreas 

Estão valorizadas ao custo de aquisição. líquido das amortizações efectuadas de acordo com as taxas 

legalmente fixadas . 

. Imobilizações corpóreas 

Estão registadas pelos valores de aquisição, ajustadas do aumento/diminuição resultante das avaliações 

efectuadas. liquido de amortizações acumuladas. 

b) Existências 

As existências dão entrada pelo custo de aquisiçao. 

Como método de custeio das saídas, é utilizado o custo méd1o ponderado. 

Não houve alteração de critério em relação ao exercício anterior. 

c) Dívidas de Terceiros 

Clientes 

As dividas a receber de clientes estão registadas pelo valor da transacçâo real. 
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d) Acréscimos e diferimentos 
1 
L /' 

O Centro regista nestas rubricas do Activo e do Passivo, os efeitos decorrtes das operaçõe~ 
especialização associadas a CtJstos e proveitos cuja documentação de suporte ainda não estava 

disponível á data de 31 de Dezembro, bem como outras estimativas associadas à aplicação do principio 

da especialização dos exercícios, compreendendo designadamente: 

• Reconhecimento dos proveitos imputáveis ao período e ainda não facturados, relativos a 

internamentos e actos médicos, com excepção dos relativos á execução do Contrato-Programa 

celebrado com a ACSS; 

• As remunerações e respectivos encargos devidos por férias e subsídios de férias vencidas e não 

pagas no final de cada exercício; 

• Juros a receber provenientes de aplicações financeiras em depósitos a prazo; 

• Os prêmios de seguro. repartidos pelos exercícios. de acordo com o respectivo período de 

vigência; 

• 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. 

8.2.3.2 Métodos de cá lculo utilizados 

a) Amortizações 

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 (k 
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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 esti~ 

As principais taxas de amortização utilizadas são as seguintes: 

. ~os %anu~ 

Edifícios e outras construções SOa 10 2 a 10 
Equipamento básico 8a3 12,5 a 33,33 
Equipamento transporte 8a4 14,28 a 25 
Ferramentas e utensílios 8a4 14.28 a 25 
Equipamento administrativo 10 a 4 tOa 25 
Oulras imobilizações corpóreas 8a4 12,5 a 25 

Os bens com valor unitario inferior a 249,40 euros são amortizados integralmente no decurso do ano de 

aquisição. 

b) Provisões 

Foram constituídas as seguintes provisões: 

• Provisões para clientes de cobrança duvidosa 

Foram constituídas provisões para dividas a receber, de acordo com o seguinte critério: 

• Provisionadas em 25% as dividas de entidades privadas cujos saldos estejam em mora há 

mais de seis meses e até 12 meses; 

• Provisionadas em 50% as dívidas de entidades privadas cujos saldos estejam em mora há 

mais de doze meses e até 18 meses; 

• Provisionadas em 75% as dívidas de entidades privadas cujos saldos estejam em mora há 

mais de um ano e até 18 meses; 

• Provisionadas integralmente as dividas de entidades privadas cujos saldos estejam em mora 

há mais de dois anos. 

Para as dividas de clientes pnvados em mora há menos de 6 meses, não foí efectuado qualquer 

provisão. 

6 



CENTRO 
HOSPITAlAR~ 
DE LISBOA 'f ~-
<t,ra.~t"'t 

De acordo com este critério, que o Conselho de Administração lk que acaute:.:m 

razoável segurança, os riscos de crédito associados. procedeu-se a uma redução da provisão Q 
existente. no montante de 712.014,51 €. )!> 

Oeste modo, a provisão constituída para estes fins ascende, em 31 de Dezembro de 2007, a 

11.619.527 €. 

• Provisões para depreciação de existências 

O valor total da provisão em 2007 é de 254.967.49 euros. tendo a mesma sido reforçada no 

montante de 218.595 euros, correspondente ao valor das existências que não registaram 

qualquer movimento no decurso do exercício de 2007. 

• Provisões para riscos e encargos 

Foi constituída uma provisão de acordo com os encargos que o Centro e os seus advogados 

estimam como possível que possam decorrer do desfecho dos processos pendentes em Tribunal, 

em 31 de Dezembro de 2007, numa óptica de prudência. 

De acordo com as estimativas efectuadas, foi apurado um montante potencial de 

responsabilidades máximas expectáve1s de 2.666.009,00 euros, o qual está provisionado. 

Consequentemente, foi efectuada a reversão de 9.465.570 euros, face ao montante de provisões 

para estes fins existente nas demonstrações financeiras das três entidades que antecederam o 

Centro. 

c) Responsabilidades com complementos de pensões de reforma e sobrevivência 

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 sobrevivência a um universo de 

1.166 pessoas, em conformidade com o disposto no Decreto- Lei n• 498172 de 9 de Dezembro e no 

Decreto-Lei n• 141179 de 22 de Maio. 
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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 serviços passados, nãy/ 

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 2007 foram pagos complementos de aposentação e sobrevivência no montante de 

8.104.359,33 no exercício de Março a Dezembro de 2007, e de 9.437.499,04 euros no total do ano de 

2007. Em 2006 os pagamentos da mesma natureza ascenderam a 8.556.985,34 euros. 

d) Impostos 

O Centro encontra-se sujeito a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC, à taxa 

norma! 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 Colectivas, o Centro 

encontra-se sujeito a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo 

mencionado. 

Dada a existência de preJuízos fiscais, o montante de imposto apurado no exercício decorre apenas 

das situações sujeitas a tributação autônoma. Contudo, dada a existência de retenções na fonte 

efectuadas por terceiros, o Centro não tem quaisquer responsabilidades a pagar, relativas a IRC, tendo 

ainda a recuperar do Estado o montante de 310.756,19 euros. 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcçllo por 

parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança 

Social), excepto quando tenham existido preju izos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais 

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 fisca1s do Centro referentes ao exercício de 2007. bem como as do 

anterior Hospital de santa Marta, EPE, relativas aos exercícios de 2004 a 2007, poderão vir ainda a ser flíl 
~ 8 
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sujeitas a revisão, embora o Conselho de Admin istração c nsidere que eventuais correcções \ 

resultantes de revisões fiscais àquelas declarações de impostos, não poderão ter um efeito / 

significativo nas demonstrações financetras de 31 de Dezembro de 2007. 

Impostos diferidos 

Por não existirem na empresa situações materialmente relevantes que gerem diferenças temporárias 

entre activos e passivos numa base fiscal e contabilistica, e atendendo a que, numa óptica prudencial, 

não se perspectiva que os prejuízos fiscais reportáveis possam ser substancialmente recuperados no J.N 
honzonte temporal legalmente admissivel, não foram reconhecidos impostos diferidos. 

No final de 2007, os prejuízos fiscais serão apenas decorrentes do exercício de 2007 e dos transferidos 

do Hospital de Santa Marta, susceptíveis de reporte até 2013. 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 

Conta Designação Saldo inicial Aumento Redução Saldo final 

431 Despesas de instalaçao 1.644.786.78 0.00 0,00 1.644.786.78 
432 Despesas de investigaçao e desenvolvimento 712.755 68 0.00 0.00 712 755.68 

8.2.7 Movimento do Activo imobilizado 

Durante o exercício o movimento ocorrido com a rubrica imobilizações e respectivas amortizações e 

provisões foi o seguinte: 
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Amortillç4os o Provisões 

Rlll:tlus Sll!:>l>ci.ll R<l<r y,.,.,...,. s.ldofllOI 10 COIU!tlb!tes 
ç 

Desoesos de i"olal!@! 16:1;591>3 o, co I óJii.le753 

o.sE~ de r·"'!!J3.loe di!Selll'dvner» lNW:?.; 1 m.~ 712lW' 
Ulllll.li un ... ~00 2JIUI2.21 

IIIOBILIZA~S CORPOREAS: 
<doi\:"'. ohas 00>11\.ÇC!s 321~.607,28 2.724220,61 3!21.600,70 Ja1!&413.611 
Egu2J!mer>~ b.lsioo l!.40J.IISS,I8 Smõ77114 -6119.0éll)l 311811181,18 
WJ~»O:. I:a15(<r1t lóOIOOô' miO ai w lla)j) 11Ultôl 
fttta+eae~,.1:r$10S 28lóó57 41.161 43 11133,73 11&!160,73 
Egupa"""~ -a1r10 ~344 .931,81 1219.598,07 ·l.ln.S25,31 5.386.7~,58 

fa'auvaslharr~ 855,!11 11.73 813.ô3 
~"tas fl)(ll)iq! tes ~ 165.1631'6 2Sl6$9' ·31142999 'J9]1~5ê 

n.lii.02!.i5 W l.OlUI ~.ó\9.nl.Ol 11 !iiUli,SI 

8.2.10. Diplomas legais util izados da avaliação efectuada 

De acordo com o estipulado no n°. 3 do artigo 7° do Decreto-Lei 29212002 de 1 O de Dezembro, o HSMarta 

efectuou no ano de 2003 reavaliaçao ao Activo Imobilizado Corpôreo, também o Centro Hospitalar de 

Lisboa - Zona Central criado pela Portaria 115/A de 2004 de 30 de Janeiro efectuou no ano de 2005 

reavaliação ao Activo Imobilizado Corpôreo o que justifica as Reservas de Reavaliaçao à data da 

constituição do CHLC, EPE. 

As regularizações relativas a transferência e amortizações acumuladas, devem-se a acertos efectuados 

no cadastro de imobilizado afecto ao Hospital de Dona Estefânia, que foi uma das Entidades integradas 

no CHLC, EPE. 

8.2.13 Bens em regime de locação Financeira 

. 2007 Oestt1ÇjO do Bem Loudora Conlnllo 
Valor ~siÇão Valor em dNida 

IWll\ 424..50041 

Toul 167.940,10 
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A ma1oria 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. 

8.2.23 Dívidas de Cobrança duvidosa 

Em 31 de Dezembro de 2007 existem dividas de cobrança duvidosa de acordo com o seguinte quadro: 

R b · d d' 'd d · Montantes u roca e ovo as e terceoros 2006 2007 

Entidades pri~adas 9.243 227.94 8032 503 32 
Entidades do sector público admonostrativo 1.642.083,85 114.594,75 

Total 10885 311.79 8.147.098,07 

O valor onscrito na rubrica 218 - Dívidas 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 quaos foram provisionados de acordo com a nota 8 2.3.2 Métodos de cálculo 

utilizados b). 

8.2.24 Dividas activas e passivas com o Pessoal (valores em euros) 

Dividas com o pessoal 2006 2007 

Dividas activas 0,00 6.721,00 
Adiantamentos ao pessoal 6.721 ,00 

Dividas passivas 11.931 .216,26 24.573.599,58 
Outras operações com o pessoal 279.147,16 187.120,60 
Encargos com férias e subsídio de férias 11.652.069,10 24.386.478,98 

8.2.31 Movimento ocorrido com provisões 

Durante o exercício de 2007 realizaram-se os seguintes movomentos nas contas de provisões: 

Contas Saldo inicial Reforço Reversão Saldo final 

291 - PI'O'<isões para cobranças duvidosas 12 331.541.74 0,00 712.014,51 11.619 527,23 
292- Provisões para riscos e encargos 12.131.579,40 0,00 9.465.570,44 2.666.008,96 
39 -Provisões para depreciaçao de existências 36.372,65 218.594,84 0,00 254.967,49 

Total 24.499.493,79 218.594,84 10.177.584,95 14.540.503,68 

11 
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O movimento ocorrido nas contas de fundos próprios durante o ano de 2007 foi o seguinte: 

29lll000000 30~16000.00 61)4<500000 

562 . Rlsetvi!S de A\·ahaçà? <lê lfnObll;zaçOOs Corp0"Sas a 1Gll o7<,54 98§ 2!1.48 5.178.841.06 

571 · AOS«Vas Legais 811 963.0: 871 96304 

~;4 R...,..JS lio.teS J9 162.29S, ... 36 162 ~-"" 

51~ s..os- Hlól18:o 000 ÕOO ws:ii8.ill 

m. õõíÇ6õi 161204711 <l.Ssa.os 1 656005, 1b 

59. RosuiiOOOS traASJtOOOS .n no.s1o.s1 ... 293.98915 6 285li87f6 .ss. 728 an 511 

88 ~liQUido do exetl:IOO .,, 293 seus 14.293se9 15 0,00 .J m 29i90 .am29HÕ 
, .... · 12.03rt.8S1,49 » $59 91&,05 O IDO Jl$5.617.16 .._1M.W,ll 20.54U01,34 

O aumento de Capital Estatutário foi efectuado em numerário, de acordo com o disposto no n• 4 do artigo 

3" do Decreto-Lei n• 50-A/2007, de 28 de Fevereiro. 

Os ajustamentos ocorridos em Resultados Transitados decorrem das seguintes situações, reportáveis às 

entidades e aos períodos que antecederam a criação do Centro: 

• Excessos de estimativas de custos e proveitos efectuados aquando do encerramento de contas 

de 2006 e Fevereiro de 2007 do Hospital de Santa Marta; 

• Imputação do Subsídio de Investimento do Hospital de Dona Estefãnia; 

• Regularização do cadastro do Imobilizado do Hospital de Dona Estefânia; 

A redução da reserva de avaliação deve-se a correcções efectuadas ao nivel da inventariação do 

imobilizado, na sequência de divergências identificadas entre a inventariação física do imobilizado e os 

registos existentes ao nivelo da contabilidade, numa das entidades que antecederam o Centro. 

O resultado líquido inicial corresponde ao somatório dos resultados líquidos apurados pelas três entidades 

que antecederam o Centro, em 28 de Fevereiro de 2007. 
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. ,' 7 . ~ 8.2.33 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ~ / 

M.Primas, Subsid. 
Movimentos Mercadorias e de Consumo 

Existências iniciais 14.225.912,57 
Compras 107.346.504' 16 
Existências finais 14.762.399,76 
Custo das mercadorias vendidas 106.810.016,97 

Os consumos do período representam a totalidade das saídas dos armazéns para os Serviços 

requisitantes, independentemente do seu consumo efectivo na data da requisição. 

Deste modo, as existências finais encontram·se subavaliadas num montante que nlio 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 2007 • Agregado Março a Dez 2007 2006 ·Agregado 
Vendas 6.356,28 0,00 25.181,05 

Mercadorias 6.356,28 0,00 25.181 05 

Prestação de serviços 280.530.029,58 265.254.802,04 79.934.560,30 
Internamento 99.735.661,82 91.346.893,42 46.669.636,90 
Consultas 45.942.003,83 43.978.170,58 10.831.361,34 
Urgéncaa/Sap 26.234.120,96 25.457.109,54 3.421.286,29 
Hospital de dia 9.344.587,77 9.140.240,17 668.308,70 
Meios complementares de dia9nóstico e terapeutica 11.656.788,40 9.525.052,98 15.267.225,73 
Taxas moderadoras 2.804.161,24 2.455.760,25 1.840.712.45 
Outras prestações de serviços 84.812.705,56 83.351.575,10 1.236.028,89 

Total das vendas e prestalao de servi los 280.536.385,86 265.254.802,04 79.959.741 ,35 

Os HospitaiS integrantes do CHLC, EPE que pertencia ao sector Público Administrativo recebiam Subsidio 

à Exploração para pagamento do Contrato Programa receberam 238.266.754,35 de 2006 e 

33.676.480,35 de 2007 (Janeiro e Fevereiro), estes montantes devem ser acrescidos ao total das vendas 

e prestações de serviços, para uma melhor analise. 

No exercício, a empresa prestou serviços exclusivamente em Portugal. 
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8.2.37 Demonstração dos resultados financeiros 

úe~eidl)l Er<reicios 
Custos e perdas ~Oô Pm•ill>s e garlll)l 2001 20CII 

2001 Agregado l\atço a Dez 2007 Agregado Agregado Março a Dez2007 Agregado 
€<11 . Jures wll01adas IQ61i&,&l 352t35 4.112682 731 · Juoo «lides 1324585.89 16ê9.4&i,34 101132251 
Eé2 ·Perdas errcresasqc110 e a5SOCiadal C. CC (,(( 782 · Galt<lS!<!V~ a-.poe ~ 000 C C•l 
õ<õ . camoá!slm~* 000 u.n iôl-l)ie~fâ"OO~.o'li$1 000 00: 
;a; . DeswTts p.p. Ca:ioe<m i86 . Desoo'l1l5 p,p ~ 419.7l1,&C 41:i59J,99 J99Z1jj 
liSO- Ouloo c..sns ~das ;n;n:eroo 14.2!3,10 11.969,58 13.143,46 ia! · Re~tEs Ouloo fi"'· ga->110$ rn. l416,43 3.41ô,JO 614, lô 
~esullad:ll financeitoo 2.232.835.62 2.0n982.l0 ~ô11400 

1257.744 9ij 2006.473,63 1.(15191800 2.257 744 96 2008.4ll63 I 061913.00 

8.2.38 Demonstração dos resultados extraord inários 

05--, 
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8.2.38 Outras informações relevantes 

a) Estado e Outros Entes Públicos 

Activo 
I. R. C. • Pagamento normal por conta 
I. R. C • P~amento especial ~conta 
I. R. C. -Retenções efecruadas ~r terceiros 
I.R.C. · Reembolso 
Imposto de Selo 
I.V.A 
Outras tnbuta~ões 
Total 

Passivo 
f.R.C. - Imposto sobre o rendimento 
I. R. S. • Trabalho de~ndente 
I.R.S • Trabalho independente 
1 .R. S . • Prediais 
I.V.A. 
Imposto de Selo 
Contnbuições para a Segura~a Sociai-ADSE 
Caixa Geral de A~sentações 

Se~.Social Func. Públicos -R~ime Geral 
Outras contribuições 
Total 

b) Dívidas a terceiros 

Em 31 de Dezembro de 2007 tinham a seguinte composição: 

Fornecedores 
221 · Fornecedores ele 
228 · Fornecedores facturas em recepção e conferência 
Total 

Outros credores 
2611 - Fornecedores de imobilizado 
219 - Adiantamento de dientes 
24 - Estado e outros entes públicos 
262/9 · Outros credores diversos 
Total 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBO\ 1J 
CL'ITRA. li'E __;~-/ 

• 

P-J lJ, 
2007 2006 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

310.756,19 187.324,27 
2.023,33 1.421 ,40 

95.173,91 

Jvv 0,00 
312.779,52 283.919,58 

0,00 0,00 
2.094.957.00 710.250,00 

11 907,21 43.387,20 
0,00 46,22 

97.942,19 30.659,01 
2.195,00 

110.141,12 11.286,87 
1.799.366,96 1.552 005,23 

933.563,32 838.409,90 
6.800,31 10.485,38 

5.054.678,11 3.198.724,81 

2007 2006 

144.266.260,31 92.579.573,72 
5.392.987,27 6.775.260.66 

149.659.247,58 99.354.834,38 

5.658.738,85 3.137.092.36 
9.959.702,62 4.715.343,92 
5.054.678,11 4.292.119.12 

19.470.423,17 18.939.646,74 
40.143.542,75 31.084.202,14 
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c) Acréscimos e diferimentos 

Esta rubrica tem o desenvolvimento que se apresenta no quadro segu1nte: 

2007 2006 

Activo 
Acréscimo de Proveitos 14.623.136,52 11.998.198,62 

Outros acréscimos de eroveitos 14.367.347,30 11.990.006,17 
Juros a receber 255.789,22 8.192,45 

Custos Diferidos 17.435,85 58.873,52 -1r! 
Imobilizações co~reas 17.435,85 53.020,71 
Outros custos d~erídos 5.852,81 

Passivo 
Acréscimos de Custos 27.814.821 '12 26.674.271,06 

Estimativa Férias e Subs. Félias 24.386.478,98 23.544.661 ,15 
Outros Acrescimos de Custos 3.428.342,14 3.129.609,91 

Proveitos Diferidos 5.742.41 1,83 6.989. 786,83 
SubsídiOS para inves~mentos 4.878.790,43 6.978.314,48 
Outros proveitos difendos 863.621,40 11.472,35 

d) Fornecimentos e Serviços Externos 

O saldo desta conta é composto essencialmenle por: 

Fornecimentos e Serviços Externos 2007 Agregado Março a Dez 2007 2006 Agregado 

Subcontratos 7.101.91 1,26 5.569.875,60 9.913.959,89 
Electricidade 1.731 698,29 1466.743.n 1.642.854,74 
Agua 931.229,35 786143.42 755.159,00 
Outros fluidos 1.268679,23 969.553,94 1.347.343,56 
Comunica~ão 985.177,93 837.857,69 1.006.244,89 
Hooorários 731.665,29 638.837,93 773.121,56 
Conserv~ão e re~aração 6.817.739,09 6.063.400,54 7.628.339,57 
Lim2!:za, higiene e conforto 6.232.203,35 5.380.479,21 5.070.970,00 
Trabalhos especializados 13.212.306,11 11.918.666,18 13.030.733,04 
Outros 3.999.806,10 3.588.762,46 3.866.600,00 
Total 43.012.416,00 37.220.320,74 45.035.326,25 
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e) Custos com Pessoal 

O saldo desta conta é composto essencialmente por: 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
Cf~~RAL El'l 

Custos com Pessoal 2007 Consolidado Março a Dez 2007 2006 Consolidado 

Conselho de Administraxão 577.589,79 449.038,54 813.299,45 
Remunerações base 400.575.33 305.808,07 562.825,55 
Subsídios de férias e natal 64.894 88 57.879,01 86.683,04 
Su~mentos de remunerações 112.119,58 85.351,46 163.790,86 
Prestações sociais directas 0,00 0,00 0,00 

Restante Pessoal 191.080.454,15 158.390.531,49 198.904.770,56 
Remuner~ões 102.952.276,42 84.075.349,50 108.624.581,02 
SuQ!ementos de remunerações 36.075.632 26 29.700.428,49 39.306.916.1 o 
Prestações sociais directas 951.862.02 785.599,72 1.170.255,25 
Subsfdios de férias e natal 18.560.401 '79 16.575.976,83 19.727.113,62 
Pensões 9.588.776, 71 8.225.627,61 8. 966.793 69 
Encargos sobre remunerações 20.786 678,55 17.154.869,83 19.512.943,89 
Seguro acídentes trabalho 136.088,25 127.094,14 39.431,48 
Outros custos com o pessoal 2.028. 738,1 5 1.745.585,37 1.556.735,51 

Total 191.658.043 94 158.839.570 03 199.718.070 01 

f) Remunerações dos membros dos órgãos sociais 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, foram as que constam no quadro seguinte: 

Remunerações • Órgãos Sociais Montantes 
Conselho de Administração 449.038,54 
Fiscal Único 14,752,56 

À 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 

_%.L.,.!.M.:.. \ 

O 01rector Financelfo 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

INTRODUÇÃO 

1. Exammámos as demonstrações financeiraS do CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., as quais 

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2007, (que evidencia um total de 246.670.333 euros e um 

total de capital próprio de 20.644.300 euros, incluindo um resultado liquido negativo de 3177.295 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 contabi isticos adequados e a 

manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e Independente, baseada no nosso 

exame daquelas demonstrações financeiras. 

ÂMBITO 

4. Excepto quanto à limitação descrita no paràgrafo 7, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com 

as Normas Técnicas e as Directnzes 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 

aceitàvel 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 JUizos e cntérios definidos pela 

Administração, utilizados na sua preparação; 

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilisticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 

conta as arcunstãroas; 

- a verificação da aplicabilidade do principio 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 finance1ra 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 Centro Hosp1talar de Lisboa Central, E.P.E .. cnado pelo Decreto-Lei n• SO·A/2007, de 28 de Fevereiro, 

resultou da fusão do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) com o Hospital de Santa Marta. E.P.E. e com o 

Hosp1tal de D Estefãnia Estas entidades elaboraram demonstrações financeiras reportadas ao final do mês de 

Fevereiro de 2007, para efeitos de preparação do balanço de abertura da nova entidade. 

Contudo, apenas as demonstrações financeiras das duas primeiras entidades foram certificadas pelos 

respectivos Fiscais Únicos. Deste modo, o balanço inicial do Centro engloba saldos representativos de cerca de 

15,2% do total, os quais não foram audrtados. 

Não obstante terem sido efectuadas ao loogo do exercício múltiplas regularizações. designadamente ao nível 

do imobilizado, relacionadas com distorções existentes ao nível dos saldos iniciais provenientes das 

demonstrações financeiras da entidade que nao foi objecto de auditoria, as qua1s estão essencialmente 

reflectidas em Resultados Transitados e em Reservas, não nos é possível avaliar em que medida os saldos 

finais poderão ainda estar influenciados por efeitos decorrentes de eventuais distorções ainda existentes ao 

nível dos refendos saldos IniCiais. 

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• 498172, de 9 de Dezembro, e 

com o Decreto-Lei n• 141179, de 22 de Maio. 

A prática adoptada pelo Centro, em sintonia com os procedimentos adoptados pelas enhdades que o 

antecederam, consiste em reconhecer tais responsabilidades como gasto apenas no momento em que ocorre o 

seu pagamento. 
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No final do exercício encontravam-se em pagamento beneficios desta natureza a um universo de 1 166 ex

colaboradores ou beneficiários sobrevivos, tendo stdo pagos e reconhecidos como custos com pessoal, no 

decurso dos dez meses de existência do Centro. 8.104.360 euros. Os encargos suportados na totalidade do 

exercício de 2007, tncluindo os que foram suportados pelas entidades que antecederam o Centro, ascenderam 

a 9.437.499 euros. No exercício de 2006, os encargos da mesma natureza que foram pagos ascenderam a 

8 556.985 euros. 

Apesar de não se dtspor de um estudo actuanal que penmita quantificar as responsabilidades actuats com 

serviços passados decorrentes desta obrigação, cuja origem é anterior à constituição do Centro, e caso não 

seja encontrada uma solução que penmíta 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 Desconhece-se atnda qual a dimensão 

do tmpacte desta situação sobre o resultado do exercício e de exercícios futuros, muito embora se admita que 

os respectivos efeitos sejam penalizadores da rentabilidade do Centro. 

OPINIÃO 

9. Em nossa opinião, excepto quanto aos efettos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não 

existisse a limitação descrita no parágrafo 7., e excepto quanto aos efeitos do ajustamento descrito no 

parágrafo 8. as refendas demonstrações financeiras apresentam de fonma verdadeira e apropriada, em todos 

os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do CENTRO HOSPITALAR oe LISBOA CENTRAL, 

E.P.E., em 31 de Dezembro de 2007, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no período de dez 

meses findo naquela data, em confonmidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal 

no Sector Público da Saúde. 

ENFASES 

Sem afectar a optnião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações: 

10. A nossa nomeação como Fiscal Único do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. , apenas ocorreu em 21 

de Agosto de 2007, na sequência da publicação no Diário da República. 2• Série, n• 160, do Despacho n• 

18 66912007, de 18 de Julho. Consequentemente, só a partir desta data pudemos dar início ao exercício das 

nossas funções. 
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11. Conforme referido na Nota 8.2.2 do Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados, a actividade do 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. em 2007 respeita apenas ao período de Março a Dezembro 

Contudo, e de forma a permitir a comparabihdade da informação financeira. foram apresentados dados ao nível 

do Balanço contemplando, relativamente a 2006, a agregação da informação respeitante às três entidades que 

antecederam o Centro 

No que se refere à Demonstração de Resultados a informação engloba, em termos comparativos, idêntica 

situação relativamente a 2006. apresentando a1nda, relativamente a 2007 os dados relativos â actividade 

desenvolvida durante os dez meses de actividade do Centro e ainda, para efeitos informativos, a informação 

agregada da totalidade do exercício, incluindo a actividade desenvolvida durante os primeiros do1s meses do 

ano por cada uma das entidades que o antecederam. 

Contudo, o âmbito do nosso trabalho de revisão lega! e a nossa responsabilidade abrange apenas a informação 

relativa â actividade do Centro após a data da sua constituição 

12. Os capitais próprios do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., em 31 de Dezembro de 2007, 

ascendem a 20.644.301 euros, representando apenas 34,2% da rubrica de Património, estando assim 

perd1do mais de metade do cap1tat estatutâno fixado pelo Decreto-Lei que o criou Contudo, de acordo com 

a Resolução do Conselho de Ministros n• 38-A/2007, de 11 de Janeiro de 2007, publicada no Diário da 

Republica, 1' Série, n• 42, de 28 de Fevereiro, o Estado propõe-se assegurar a subscrição e realização de 

dotações adicionaiS de capital estatutário no montante de 20.392.000 euros em 2008 e de 5.092.000 euros 

em 2009. Deste modo, e atendendo igualmente à natureza e às obngações inerentes ao serviço público que 

presta. considera-se não estar em causa a sua continuidade enquanto entidade empresarial. 

13. A cobertura de seguros do Centro Hospitalar de Lisboa Central. E.P .E., abrange apenas as viaturas. bem corno 

os riscos de acidentes de trabalho dos colaboradores vinculados por contrato a termo certo, os riscos de 

acidentes pessoais dos colaboradores abrangidos pelo programa do Instituto de Emprego e Formação e dos 

voluntários, bem como a responsabilidade civil dos colaboradores do Hospital de Santa Marta. AdiCionalmente 

existe a~nda um seguro de património abrangendo os bens móveis e imóveis afectos ao Hospital de Santa 

Marta. 
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Contudo, face à d1mensão e valor das instalações e eqlipamentos a~ectos ao Centro Hospitalar, e atendendo 

igualmente ao universo de colaboradores não abrangidos por contrato de seguro, bem como à natureza e 

características da actividade desenvolvida, a eventual ocorrência de sinistros ou qualquer outro tipo de 

eventualidades segurãve1s poderã conduzir a perdas significativas que terão de ser assum1das pelo Centro 

Hospitalar e reflectidas nas suas contas como perdas dos exercícios em que ocorrerem. 

Lisboa. 31 de Março de 2008 

VITOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 

Representada por: 

-
Vitor Manuel Batista de Almeida 

s 
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E. 

Nos tennos do mandato que nos foi contendo e em cumpnmento do disposto. designadamente, no artigo 420" do 

Código das Sociedades Comerciais, na alínea b) do n• 2 do artigo 16" e na allnea h) do artigo 25°, ambos do modelo 

de EstaMos anexo ao Decreto-Lei n• 233/2005, de 29 de Dezembro, na qualidade de F1scal Único, cumpre-nos 

apresentar o Relatório e fonnular o Parecer sobre o Relatório de Gestão, o Balaf'IYO, as Demonstrações dos 

Resultados, por naturezas e por funções, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e os respectivos Anexos. bem como 

sobre a Proposta de ApliCação de Resultados. apresentados pelo Conselho de Administração do CENTRO 

HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007. 

A nossa nomeação como Fiscal Único do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., ocorreu em 21 de Agosto de 

2007, na sequênc1a da publicação no Diàno da República, 2• Série, n• 160, do Despacho n•ts 66912007, de 18 de 

Julho. Consequentemente, só a partir desta data pudemos dar inicio ao exercicio das nossas funções 

Assim, e a partir da data de início das nossas funções, acompanhámos com regularidade a gestão do Centro 

Hospitalar, tendo para o efeito efectuado reuniões e contactos regulares com o Conselho de Administração e com 

outros responsáveis do CHLC, tendo solicitado e obtido as infonnações e esclarecimentos cons1derados 

necessários. 

Procedemos à leitura e análise das Actas do Conselho de Administração bem como de outros documentos que 

julgámos apropriados nas circunstânciaS, inclUindo as demonstrações financeiras finais das entidades que 

integraram por fusão, o Centro Hospitalar. 

Debatemos com os principais responsáveis do CHLC, essencialmente no âmbito da Direcção dos Serviços 

Financeiros, os aspectos contabillsticos ma1s relevantes, nomeadamente ao nivel da avaliação das necessidades de 

provisões e ajustamentos, bem como dos procedimentos de especialização de custos e proveitos e de regularização 

de situações oriundas de algumas das entidades que antecederam o Centro Hospitalar 
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No âmbito da realização do nosso trabalho solicitamos a documentação e os esclarecimentos que entendemos 

necessarios, os quais nos foram disponibilizados. com prontidão, quer pelo Conselho de Administração. quer pelos 

responsáveis dos diversos Serviços com quem mantivemos contacto, com particular destaque para a Direcção dos 

Serviços Financeiros. com quem tivemos oportunidade de manter um diálogo penmanente e construtivo, quer ao 

nível da realização do trabalho. quer no que se refere à análise e procura de solução para as diversas situações 

suscitadas ao longo do exercício. 

Os critérios de valorimetria adoptados no exercício pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central estão em conformidade 

com os Normativos Contabilisticos aplicáveis em Portugal no sector público da salide. No que se refere à 

consistência da sua aplicação. a mesma encontra-se condicionada pelo facto de se tratar do primeiro exercício da 

activklade do Centro Hospitalar, enquanto Entidade Pública Empresarial, tendo as Entidades que lhe deram ongem 

natureza jurídica distinta e critérios contabilísticos específicos que, em alguns aspectos, poderão não ter sido 

totalmente consistentes com os que foram agora adoptados 

No entanto. houve uma preocupação significativa de tomar a infonmação de cariz financeiro comparável, tendo para 

o efeito sido preparadas demonstrações financeiras que permitem assegurar a análise comparativa entre a 

informação do exercicío e os elementos do exercício anterior. em termos agregados. das três Entodades que 

passaram a 1ntegrar o Centro Hospitalar. 

Ao nivel dos critérios prudenciais associados à constituição de ajustamentos para rubricas de activo e de provisões 

para rubricas de pass1vo foram adoptados criténos que em nossa opinião, acautelam de forma adequada os riscos 

associados, não obstante tal ter conduzido à reversão de provisões em excesso anteriormente existentes. sobretudo 

ao nível da cobertura de riscos associados a situações de lrtigio JUdicial ou pré-judicial com terceiros. cujo montante 

global líquido ascendeu a 9.958.990 euros. gerando um efeito positivo no resultado liquido do período de idêntico 

montante. 

No âmbito do processo de apreciação das contas do exercício. analisamos o conteúdo do Relatório de Gestão, da 

responsabilidade do Conselho de Administração, concluindo que o mesmo aborda de fonma adequada a actividade 

do Centro Hospitalar no exercício de 2007, não obstante as condicionantes a comparação com o exercício antenor, 

decorrentes da existência de três entidades hospitalares distintas no exercício anterior 

A análise é particulanmente acutilante ao evidenciar já alguns eleitos positivos decorrentes da integração das várias 

unidades hospitalares, gerando economias de custos. designadamente ao nível dos Consumos, dos Fornecimentos 

e Serviços Externos e dos Custos com Pessoal 
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Não pode deixar de se refenr a evolução preocupante dos prazos médios de recebimentos e, sobretudo, dos prazos 

médros de pagamento, os quais são já superiores a um ano. conduzindo a um avolumar preocupante das dividas a 

fomeoedores e outros credores, as quars ascendram a cerca de 175 milhões de euros no final de 2007. 

O Relatório de Gestão aborda igualmente as perspectivas de desenvolvimento estratég1co da acllvidade para o ano 

de 2008, bem como os aspectos essenciais do Governo da Entidade e da sua analise de sustentabilidade 

económ1ca, social e ambiental, satisfazendo os requisrtos exigidos pela legislação relevante aplicável. 

Verifteámos a confonnidade da infonnação de cariz financeiro contida no Relatório de Gestão com a infonnação 

veiculada nos demais Documentos de Prestação de Contas apresentados pelo Conselho de Administração 

Na qualidade de Revisor Oficial de Contas, e de acordo com o exigido, designadamente, na alínea g) do artigo 25° 

do modelo de Estatutos anexo ao Decreto-Lei n• 23312005 de 29 de Dezembro, bem como no artigo 44° do Decreto

Lei n• 487199, de 16 de Novembro, procedemos à emissão da Certificação Legal das Contas. 

A referida CertifiCação, que se dá aqui por integralmente reproduzida, relata uma reserva por limitação de âmbito, 

associada ao facto do balanço inicial contemplar a integração das demonstrações financeiras de uma Entidade que 

não foram Ob)ecto de certificação, rmpedindo-nos de avaliar em que medida os saldos finais poderão estar 

influenciados por efeitos decorrentes de eventuais distorções ainda existentes ao nível dos refendos saldos iniciais, 

não obstante as regulanzações de grande srgmficado entretanto efectuadas relativamente aos saldos provenientes 

dessa Entidade. 

Na Certificação Legal das Contas é ainda expressa uma reserva por desacordo, relacionada com a não 

evidenciação. nas demonstrações financetras, das responsabilidades actuais com pagamentos futuros de 

complementos de pensões de reforma e de pensões de sobrevivência, relativas a serviços passados de alguns 

colaboradores e ex-colaboradores das Entidades que antecederam o Centro Hospitalar sendo nossa opinião que os 

montantes envolvrdos poderão ser muito significativos, muito embora os respectivos impactes devessem estar já 

reflectldos no balanço de abertura do Centro. 

O procedimento adaptado pelo Conselho de Administração está em confonnidade com as orientações reoebidas por 

parte da ACSS - Admimstração Central dos Serviços de Saúde, dada a existência de trabalhos em curso visando a 

obtenção de uma solução global para esta situação, a qual afecta também outras entidades hospitalares públicas, 

embora, de uma fonna geral, com uma dimensão inferior. 
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A Certificação Legal das Contas contempla a1nda três ênfases, as quais não afectam a opinião expressa. sendo no 

entanto de salientar a forte erosão dos capitais próprios, essencialmente associados ao impacte dos prejuízos 

apurados nos dois pnmeiros meses do ano pelas Entidades que antecederam o Centro Hospitalar, bem como pela 

necessidade de proceder a regularizações de grande significado, Igualmente imputáveis a Situações anteriores á 

c nação do Centro. 

De acordo com o exigido na alínea i) do n• 2 do artigo 16° do modelo de Estatutos anexo ao Decreto-Lei n• 

23312005, de 29 de Dezembro, bem como na alínea a) do n• 1 do art• 52• do Decreto-Lei n• 487/99, de 16 de 

Novembro, procedemos igualmente à elaboração do Relatório Anual sobre a Fiscalização Efectuada. 

Face ao trabalho desenvolvido, entendemos que os documentos de prestação de contas referidos. quando lidos em 

conjunto com as reservas e ênfases constantes da CertifiCação Legal das Contas, permitem uma boa compreensão 

da situação financeira do CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. em 31 de Dezembro de 2007, bem como 

o resultado das suas operações do período findo naquela data. 

Em conformidade com o descnto, e de acordo com a acção fiScalizadora desenvolVIda, somos de parecer que as 

Entidades de Tutela dO CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.: 

(a) Aprovem o Relatório de Gestão e os demais Documentos de Prestação de Contas referentes ao 

exercíCio de 2007. apresentados pelo Conselho de Administração; 

(b) Apreciem a Proposta de transferênoa para resultados transrtados do prejuízo de 3.177.295,40 euros 

apurado no exercício, expressa pelo Conselho de Administração no seu Relatório de Gestão, a qual 

está em conformidade com as normas estatutárias apliCáveis. 

Lisboa, 31 de Março de 2008 

O FISCAL ÚNICO 

VITOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Representada poc 

Vitor Manuel Batista de Almeida 
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. 
Tendo em conta as dúvidas que se têm colocado relativamente ao assunto em 

epígrafe e dado o impacto que esta regularização representa nos capitais próprios 

dos fiospitais EPE é entendimento que deverá ser desenvolvido um trabalho mais 

aprofundado de levantamento e de quantificação do impacto de todas estas 

situações hospital a hospital. 

Nesse sentido foi constituído um grupo de trabalho alargado, com representantes do 

IGIF, DGT e IGF, no sentido de se proceder a uma maior clarificação sobre todos os 

1mpactos e implicações que esta regularização representa para as contas de cada 

um dos hospitais. 

Deste modo, parece-nos prudente, que os hospitais que ainda não procederam a 

estas regularizações não o façam ainda no exercício de 2006, aguardando pela 

clarificação que vier a resultar do trabalho a desenvolver pelo grupo de trabalho 

constituído . 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente do Conselho de Administração 

'.( ··~ t·l .. .. ,... . .... . . ... 

M.OoCA 

CENTRO HOSPIH,LAR , 
DE L.ISB01\ 

Secretariado CA 
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A •• TOI'. o Fr..~o•..:t:SÇO X• ~H :Jc; S Ol ....... M· '•I!Z'ES 
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Ex mo. Conselho de Administração do 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 

Rua José Antônio Serrano 

LISBOA 

Exmos. Senhores. 

Lisboa, 31 de Março de 2008 

1. O presente relatório é emítido de acordo com o exigido na alínea i) do n• 2 do art~go 16" do modelo de 

Estatutos anexo ao Decreto-Lei n• 233/2005. de 29 de Dezembro, bem como no n• 4 do artigo 420• do 

Código das Sociedades Comerciais, conjugado com a alínea a) do n• 1 do art• 52• do Decreto-Lei n• 487/99, 

de 16 de Novembro. 

2. Procedemos à revisão legal das contas dO CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E., relativas ao 

exercíc1o findo em 31 de Dezembro de 2007, de acordo com as Normas Técnicas e as Oirectnzes de 

Revisão/Auditoria aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade considerada 

necessária nas circunstâncias. Em consequência do exame efectuado emitimos a respectiva Certificação 

Legal das Contas com data de 31 de Março de 2008. 

3. A nossa nomeação como Fiscal Único do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., ocorreu em 21 de 

Agosto de 2007, na sequência da publicação no Diário da República, 2' Série, n• 160, do Despacho n• 

18 669/2007 de 18 de Julho Consequentemente, só a partlr desta data pudemos dar 1nício ao exercicio das 

nossas funções. 

4. O nosso trabalho induiu entre outros aspectos. o segumte· 

(1) Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis do Centro Hospitalar, de forma a 

assegurar o acompanhamento da actividade, o que envolveu também a leitura das respectivas actas. 

tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários. 

Hu 1 A •9US10 Macodo. 10 C · F~ri·órió 3 1600·79' l.i$bOO Tel. +351 :> I 'f l !.l 51 89 1-ti JC '35 I 21 715 !:i7 f:~ I F·mail va~nx;:U>v"-;roc pl 
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(2) Acompanhamento da gestão do Centro Hospitalar, quer atJavés de informações prestadas por V. Exas . 

quer medrante os resultados dos trabalhos desenvolvrdos. tendo sido emrtido um Relatório Trimestral 

relativo ao terceiro trimestre, coincidente com o início do exercício das nossas funções, onde se 

sintetizaram os aspectos mars relevantes do trabalho desenvolvido ao longo do período e das conclusões 

obtidas. 

(3) Análise dos procedrmentos de controlo in temo mais relevantes. de forma a avaliar o grau de confiança e 

fiabilidade dos procedimentos instituídos. permitindo ainda ajustar o planeamento do âmbito e extensão 

dos procedimentos de auditona a desenvolver para eleitos de validação dos saldos finars das 

demonstrações financeiras. 

(4) Acompanhamento do processo de encerramento das contas de 2007, tendo mantido contactos regulares 

com a Direcção dos Serviços Financeiros do Centro Hospitalar, com quem debatemos os principais 

aspectos associados a este processo, designadamente no âmbito da avaliação dos riscos justificativos da 

constituição de provisões, do apuramento dos proveitos arnda não facturados e dos demais 

procedimentos de especialização a adaptar, bem como no que se referiu à contabilização de diversas 

operações de regularização que se revelaram necessálias. 

(5) Apnecração da adequação e consistência das políticas contabrlísticas adaptadas pelo Centro Hospitalar 

e que se encontram divulgadas no Anexo. 

(6) Verificação da conformidade das Demonstrações Financeiras. compreendendo o Balanço, as 

Demonstrações dos Resultados, por natureza e por funções, a OemonstJação dos Fluxos de Caixa e os 

respectivos Anexos, com as Normas Contabrllsticas aplicáveis; 

(7) Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos contabmstrcos que lhes 

servem de suporte. 

(8) Realização dos testes substantivos seguintes, que consideràmos adequados em função da 

materialidade dos valores envolvidos: 

a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela Centro Hospitalar. 
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b) Confirmação directa e por escrito junto de terceiros (bancos, clientes, fornecedores e outros) dos 

saldos de contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas, análise e teste das 

reconciliações subsequentes preparadas pelo Centro Hospitalar. Nos casos em que não foi obtida 

resposta, efectuámos os procedimentos alternativos que considerá mos necessários. 

c) Solicitação directa a adv09ados e outras entidades de informações sobre cobranças em curso, 

litígios ou acções judiciais pendentes e reclamações e impugnações fiscais. 

d) Análise e teste dos vários elementos de custos e proveitos registados no exercício, com particular 

atenção ao seu balanceamento. bem como no que se referiu ao processo de diferimento e 

acréscimo. 

e) Análise das situações justificativas da constituição de ajustamentos para redução de activos e de 

provisões para passivos, responsabilidades contingentes e para outros riscos. 

f) Verificação do cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais do Centro Hospitalar, bem como 

da adequada contabilização dos impostos sobre lucros. 

g) Apreciação da política de seguros. designadamente ao nível do imobilizado e do pessoal, incluindo 

a actualização dos capitais seguros. 

5. Em consequência do trabalho efectuado, emitimos a respectiva Certificação Legal das Contas, na qual 

inclui mos uma reserva por limitação de âmbito e uma reserva por desacordo. 

5.1 . A reserva por limitação de âmbito está associada ao facto do balanço inicial contemplar a integração das 

demonstrações financeiras do Hospital D. Estefânia, as quais não foram objecto de certificação, 

impedindo-nos de avaliar em que medida os saldos finais poderão estar influenciados por efeitos 

deconrentes de eventuais distorções ainda existentes ao nivel dos referidos saldos iniciais. 

Aliás, o facto de terem sido identificadas diversas situações de incongruência significativa entre registos 

contabilísticos e informação contida em outros suportes. designadamente ao nível do imobilizado e de 

existências, as quais foram objecto de regularização ainda no exercício, bem como outras situações em 

que a informação financeira relativa a esta Entidade revelou indícios de alguma fragilidade, contribuiu 

igualmente para suportar a nossa posição sobre esta matéria. 
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Por outro lado, apesar do Plano de Auditoria para 2007 da Entidade externa a quem foi cometido, pelo 

Conselho de Administração, o exercício das funções de audnona interna preVIStas no modelo de 

estatutos aplicavel ao Centro Hospitalar contemplar a análise e auditoria ·aos registos contabillsticos de 

cada um dos hospitais que foram integrados no Centro Hospitalar até á data da fusão" na generalidade 

das áreas de balanço, não obtivemos evidência da realização do trabalho nestas vertentes, não obstante 

o elevado volume de divergências existentes. conforme referido em 6.5 , as quais foram onginadas em 

anos anteriores, afectando os próprios saldos de abertura do Centro Hospitalar. 

5.2. A reserva por desacordo relaciona-se com o facto de não estarem quantificadas nem, consequentemente, 

reconhecidas nas demonstrações financeiras, as responsabilidades com serviços passados relativas ao 

Complemento de Aposentações e de Pensões de Sobrevivência a que o CHLC está obrigado, à 

semelhança do que sucede com outras unidades hospitalares públicas, de acordo com o Decreto-Lei n• 

498f72, de 9 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n• 141f79, de 22 de Maio. 

Assim, tais encargos apenas são reconhecidos como custo no momento em que ocorre o seu pagamento, 

tendo sido pagos e reconhecidos como Custos com Pessoal, no decurso dos dez meses de existência do 

Centro, 8104.360 euros. Os encargos da mesma natureza suportados na totalidade do exercic1o de 2007, 

incluindo os que foram suportados pelas Entidades que antecederam o Centro, ascenderam a 9.437.499 

euros 

No exercício de 2006, os encargos da mesma natureza que foram pagos ascenderam a 8.556.985 euros, o 

que reftecte a d1mensão das responsabilidades envolvidas e o impacte que tal situação irá provocar sobre 

as contas de exploração futuras do Centro Hospitalar, não obstante se tratar de compromissos anteriores à 

sua coação e que se encontravam omissos no respectivo balanço in1c1al. 

Actualmente, o un1verso de pessoas beneficiarias de Complementos de Pensões de Reforma e de 

Sobrevivência em pagamento ascende a 1.166. o que reflecte igualmente a dimensão do problema, o qual. 

embora sendo comum a outras enbdades hoSpitalares públicas, assume partJcular relevância no caso do 

Centro Hospitalar de Lisboa Central. dada a maior dimensão do universo abrangido e a própria idade média 

dos seus colaboradores. 
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De acordo com as informações que obtivemos, a ACSS deu instruções aos Hospitais EPE para não 

procederem ao reconhecimento de tais responsa~lidades nas suas demonstrações financeiras relahvas a 

2007, dada a existência de um Grupo de Trabalho, envolvendo diversas entidades publicas, para avaliação 

dos respectivos impactes e 1mphcações, pelo que se compreende a pos1ção adaptada pelo Conselho de 

Administração, não obstante as orientações em causa contrariarem os normativos conlabilisticos aplicáveis. 

No entanto, não havendo qualquer outra entidade que venha a assumir as responsabilidades actualmente 

cometidas ao CHLC neste domínio, tal s~uação configura uma distorção sigmficativa ao nível da 

sobreavaliação dos capitais próprios e da subavaliação do passivo do Centro Hospitalar, gerando 

igualmente um peso acrescido sobre a sua estrutura de custos, sem qualquer contrapartida ao nível dos 

proveitos. 

6 Para além das s~ações descritas na CertJficação Legal das Contas, consideramos a1nda relevante levar ao 

conhecimento do Conselho de Administração do CHLC, as seguintes situações adicionais 

6.1 De acordo com a prática habitual no sector, sobretudo na sua vertente publica, o registo dos prove1tos 

conrespondentes a actos médicos em curso à data do Balanço só é efectuado na data em que são 

facturados Esta situação é particularmente significativa no caso dos actos médicos que envolvem 

internamento, dado que a prestação do serviço se prolonga por períodos mais extensos. 

Apesar de entendermos que, em termos evolutivos, o efeito gerado nos resultados de cada ano não seja 

materialmente relevante, devido à compensação com os proveitos registados num ano e transitados do 

ano antenor, entendemos que a qualidade da informação contabilística e de gestão seria melhorada caso 

fossem implementados mecanismos susceptíveis de identifiCar e especiabzar os proveitos associados 

aos actos médicos que se encontram em curso à data do fecho de contas. 

6.2. Não obstante a especialização de final de exercício relativa aos proveitos associados à prestação de 

serviços para benefiCiários de subsistemas tomar já em consideração a produção efectivamente ocorrida 

no período, tal prática não é adaptada ao longo do exerci cio. 

Com efe1to, ao longo do exercício, a especialização deste tipo de proveitos, embora seja efectuada numa 

base mensal. toma como referência uma média apurada a part1r de dados históricos, não tomando em 

consideração, de fonna tempestiva, a produção efectiva do período a que respeita tal especialização. 
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Muito embora se reconheça a existência de dificuldades associadas ao apuramento tempestivo da 

informação relativa à produção efectuada para estes sub-sistemas, bem como à respectiva valorização 

atempada, de forma a permitir o reconhecimento de uma estimativa fiàvel dos proveitos associados, 

preVIamente à respectiva lacturação. entendemos que deverá ser equacionado um mecamsmo de 

especialização mensal que traduza uma maior aderência à produção efectivamente ocorrida. 

6.3. Os procedimentos de controlo exercidos sobre a facturação associada a encargos com projectos de 

investimento. durante o período em que os mesmos permanecem em curso designadamente ao nível da 

área de aprovisionamentos, nem sempre permitem assegurar que a totalidade das lacturas relacionadas 

com esses projectos são objecto de registo contabilistico adequado, gerando a possibilidade de 

sobrevalorizar os encargos de exploração do exercício, com a consequente subavaliação dos 

investimentos, repercutindo-se de forma desfavorável sobre os resultados do período 

De forma a minimizar tais riscos, sugere-se que para cada obra ou projecto de investimento que seja 

iniciado se crie uma "fiCha de obra', à qual deverá ser atribuído um cód1go especifico. assegurando-se 

depois que todos os encargos gerados com essa obra ou projecto sejam codificados com o mencionado 

có<hgo e registados de forma adequada na refenda 'ficha de obra', devidamente repartidos pelas rubricas 

de imobilizado a que respeitam. 

Tal procedimento permitirá manter o registo contabilístico na conta 44 de todos os projectos de 

investimento em curso. até que os mesmos estejam concluídos. procedendo-se depois à respectiva 

transferência para as contas adequadas de imobilizado corpóreo ou incorpóreo. consoante a respectiva 

natureza, pela totalidade dos montantes dispendidos com esses projectos. 

Naturalmente que a eficiência de tais procedimentos poderá ser potenciada, caso se proceda, em 

simuHãneo, ao confronto entre valores orçamentados e valores realizados, apurando-se igualmente os 

níveis de execução fisica e financeira dos projectos mais relevantes, com a subsequente análise e 

jusbfJCação dos eventuais desvios que possam vir a ocorrer. 

6.4. Foram identifiCadas diversas situações de atraso anormal no registo contabmstico de facturas de 

fornecedores, ao nível da contabilidade, situação que reflecte, na generalidade das situações, atrasos no 

respectivo envio por parte dos Serviços responsáveis pela sua validação I aprovação. 
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Tal situação, para além das consequências que gera ao nível do apuramento tempestivo da informação e 

das responsabilidades do Centro Hospitalar perante terceiros, é 1gualmente potenc1ador de d1vergênc1as 

na conciliação de saldos com terceiros. bem como de diferenças não justificadas quando se procede à 

m1gração e integração de ficheiros na contabilidade, designadamente ao nível dos consumos e dos 

movimentos de armazém. 

Seria assim importante que fossem estabelecidas regras precisas quanto ao circuito documental a seguir 

e. sobretudo, quanto aos prazos máx1mos a verificar para a realização dos procedimentos de conferência 

e envio da facturação de terceiros para a contabilidade. 

A comprovar o efeito destas situações, salienta-se o facto de terem sido apuradas divergências 

expressivas entre os mapas de existências gerados nos Serviços de Aprovisionamento e os elementos 

constantes da Contabilidade. conforme se evidencia: 

Oesignaçao 

I-::::Pr"'od7 u7to"'s7f a-rmacéu ôcos 

Material de consumo cJinico 

Pnodutos alimentares 

I Contabilidade I Aprovisionamento 

---j.l---;10.286.1431 10.647 699 

. 3 741 .193 

+- 11.420 

1 07""0""54+-Material de consumo hoteleiro 

3 657.641 

9.261 

99.840 

Matenal de consumo adm,nistraovo 235.506 

Material de manutenção e conserv_~ 147 746 

~~atenaldeconsumo I -- 151 

L_ Total 10.529.213 

202.737 

145.022 

o 
14.762.400 

Oiferen~ 
361 556 

-83 352 

·2.159 

-7 ii4 

~ 4 
--151 

233.187 

Mu1to embora os saldos fina1s tenham sido regularizados, de acondo com os dados apurados ao nível dos 

Aprovisionamentos, tudo parece indiciar que as diferenças evidenciadas. de uma forma geral. terão a sua 

JUStificação em atrasos ocorridos no env1o das facturas à contabilidade, impedindo o seu registo 

atempado. situação que é particularmente expressiva ao nível dos produtos farmacêuticos. 

6.5. A análise dos ficheiros de imobilizado, relaüvos aos bens afectos ao Hospital D Estefânia, evidenciou 

diSCrepâncias murto express1vas entre o valor dos bens e as amortizações entretanto praticadas, tendo 

sido identificadas situações em que alguns bens. apesar de ja totalmente amortizados, conbnuaram a ser 

ob]ecto de amortizações adicionais durante vários anos 



VI\ VITOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 

Esta situação é reveladora, de forma inequívoca, da ausência de qualquer procedimento de análise e 

controlo dos respectivos outputs, quer em anos antenores, quer no âmbito da validação dos saldos 

iniciais, não obstante tal tarefa estar expressamente prevista no Plano de Auditoria para 2007 

estabelecido pela Entidade externa contratada pelo Conselho de Administração para assegurar as 

funções de auditor interno. previstas no modelo de estatutos do Centro Hospitalar 

As divergências apuradas perrrutem evidenciar a existência das seguintes Situações particularmente 

significativas (valores em euros): 

Conta 

42319 

42329 

42339 

142369 

Imobilizado bruto I Amortizações acumula da~ífe~ 
5.1621341 
2 738 658 

340.4721 
1 049 8i9 

5.186 

3.30 

885 -24 751 I 
5908 t -567.250 

419 

1.160 
.ss5 L -7s.s23 l 

.397 1_ -110578 

As srtuações descritas, a titulo de exemplo, ocorridas no Hospital O. Estefânia, reflectem, de forma clara, 

a existência de situações em que os bens continuam a ser amortizados diversos anos após o seu valor 

líquido contabfllstico ter atingido valores nulos. reflectindo igualmente uma ausência sistemática de 

análise dos respectivos mapas. 

De salientar, no entanto, que a totafldade das situações, identifiCadas pelos Servrços Financeiros, foram 

objecto de regularização no decurso do exercício tendo gerado, só no caso do Hosp4tal O. Estefânia, 

movrmentos a débito em resultados transitados, no montante de 3.773.351 euros e a crédito, no 

montante de 2.879.748 euros. 

Muito embora se admita que a nova rotina de imobilizado poderá prevenrr parte destas situações, 

recomenda-se uma análise periódica dos respectivos mapas, de forma a prevenir a ocorrência de 

situações idênlicas. 

7. Em conformidade com a Directriz de Revisão n• 580, soicitámos e obtivemos a Declaração do Órgão de Gestão 
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8. Finalmente. cumpre-nos manifestar os nossos agradecimentos pela colaboração manifestada pelo Conselho de 

Adm1nrstração e demais responsáveiS e colaboradores do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., com 

quem tivemos oportunidade de contactar no decurso do nosso trabalho. cuja disponibilidade foi essencial para o 

cumprimento das obrigações que nos loram cometidas. 

Neste dominio, não podemos. ainda, deixar de realçar a colaboração e o apoio recebido por parte da Direcção 

dos Serviços Financeiros, nas pessoas das suas principais responsáveis, as quais foram inexcedíveis na 

compreensão e disponibilidade manifestadas, aspectos que foram particulanmente relevantes para a realização 

do nosso trabalho 

Com os melhores cumprimentos, 

ViTOR ALMEIDA & ASSOCIADOS 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Representada por: 

Vitor Manuel Batista de Almeida 
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