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I. Síntese (Sumário Executivo) 
A síntese ou sumár io executivo deve permit ir  a fáci l  perceção do conteúdo do re latório e, em part icular,  

mencionar as alterações mais signif icativas em matéria de Boas Prát icas de Governo Societár io adotadas em 

2017.   

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC), é unidade de saúde de referência que integra o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). A sua constituição pode ser reconduzida ao momento em que é criado o Centro Hospitalar de Lisboa (Zona 

Central) que, por força da Portaria n.º 115-A/2004 de 30 de janeiro, englobava o Hospital de São José e o subgrupo 

hospitalar composto pelo Hospital de Santo António dos Capuchos e o Hospital do Desterro. Posteriormente, o Decreto–

Lei n.º 50-A/ 2007, estabeleceu o Centro Hospitalar de Lisboa Central, pela fusão do anterior Centro Hospitalar com o 

Hospital de D. Estefânia e o Hospital de Santa Marta, EPE. 

Foi, por fim, a sua composição atual definida, no Decreto-Lei nº44/2012, de 23 de fevereiro de 2012, pela integração, no 

Centro já existente, do Hospital de Curry Cabral, EPE e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa. O CHLC EPE incorporou 

as seis unidades hospitalares e manteve a cultura e tradição da prestação de cuidados de saúde humanizados e 

diferenciados, bem como de articulação e colaboração com os restantes serviços do SNS, nas áreas do tratamento, 

formação e investigação em saúde. 

O CHLC, em 2017 era constituído por seis hospitais vetustos e repartidos por inúmeros edifícios, com permanentes obras 

de manutenção, situação que coloca sérios constrangimentos à sua gestão corrente, ao seu equilíbrio económico e 

financeiro e, por outro lado, pede, a todos os profissionais, um esforço acrescido na salvaguarda de uma competência que 

garanta as boas práticas clínicas. 

É um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada diferenciação científica, técnica e 

tecnológica, sendo reconhecido pela excelência clínica, eficácia e eficiência e assumindo-se como instituição de referência. 

A perspetiva da transferência, a médio prazo, para um novo hospital, moderno e altamente diferenciado, tem funcionado 

como um elemento facilitador de uma colaboração empenhada de muitos dos colaboradores deste Centro Hospitalar. 

Apesar do contexto manifestamente difícil, o CHLC tem assumido o seu compromisso de prestar cuidados hospitalares de 

excelência a todos os seus doentes e dia a dia, vai construindo o seu futuro, projetado no novo Hospital de Lisboa Oriental. 

O Conselho de Administração do CHLC entende que deve contribuir para encontrar soluções que acrescentem mais valor 

à qualidade da medicina prestada, sendo certo que é inerente à qualidade fazer sempre melhor com a maior eficácia 

financeira possível. 

Boas Práticas 

O presente relatório foi elaborado no sentido de dar a conhecer a atividade do hospital, enquanto unidade de saúde sob 

forma de Entidade Pública Empresarial. O modelo de apresentação da informação segue o formato determinado pela 

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial e resume, em conformidade, a 

realidade do CHLC. No ano passado destacam-se como boas práticas um conjunto de eventos que, não obstante, devem 

ser compreendidos como a parte mais visível de um trabalho contínuo de equipas multidisciplinares que todos os dias 

trabalham no sentido de maior eficiência e modernização na prestação de serviços pelo CHLC. 

 

 

 



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

4/150 

Área da Qualidade 

Em 2017, foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua da qualidade visando a acreditação do CHLC, tendo sido 

realizada uma auditoria externa correspondente às áreas clínicas englobadas na 3.ª fase do programa que teve como base 

o manual do CHKS – edição 2013 e dado cumprimento ao plano de auditorias internas 2017. Exemplos: 

CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems) 

 Auditoria em Outubro 2017- Auditoria de seguimento a áreas Corporate; 

Resultados-  Renovação da Acreditação e atribuição de certificação (ISO 9001:2008) ao CHLC  

 

Direcção Geral de Saúde 

 Avaliação Sinas em 21-9-2017 ao CHLC - Hospital de Santa Marta (Avaliação da Dimensão Excelência clínica nas 

áreas de Cirurgia de Revascularização do Miocárdio e Cirurgia Vascular e avaliação da dimensão Segurança do 

doente – Procedimentos de segurança com visita aos seguintes locais: Internamento de Cirurgia Vascular, 

Secretaria de admissão Internamento Cirurgia Vascular, Farmácia Central) 

 Avaliação Sinas em 11-12-2017 no CHLC – Maternidade Alfredo da Costa (Avaliação da Dimensão Excelência 

clínica nas áreas Pediatria- Neonatologia e Ginecologia e avaliação da dimensão Segurança do doente – 

Procedimentos de segurança com visita aos seguintes locais: Internamento de Ginecologia, Secretaria de 

admissão ao Internamento, Farmácia central e Gestão da segurança). 
 Maio de 2017 –  auditoria externas pelo empresa EIC à Especialidade de Imunohemoterapia, segundo o 

normativo: NP EN ISO 9001:2008. 

Resultados – Renovação de Certificação  

Em 2017, iniciou-se o processo de acreditação dos Centros de Referência, no âmbito do  Programa Nacional de Acreditação 

em Saúde promovido pela Direcção Geral de Saúde, que segue o modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucia). 

As auditorias decorrerão a partir de Maio de 2018 e permitirão atestar a conformidade dos processos assistenciais e de 

suporte do CHLC com as especificações e os standards estabelecidos no Manual ACSA. 

Ainda no que respeita à sua política de Qualidade, o CHL, desenvolveu ou fez evoluir, em 2017, planos de atuação baseados 

em planos integrados de procedimentos e normas, para áreas identificadas como estratégicas ou áreas em que o hospital 

tem responsabilidades particulares no âmbito do SNS, designadamente:  

 Área Urgência Geral Polivalente E Cuidados Intensivos 

 Anestesiologia 

 Patologia Clinica 

 Hemato-Oncologia 

 Nefrologia 

 Apoio Social 

 Centro De Medicina Reprodutiva 

 Obstetrícia 
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Numa atitude proactiva face às suas responsabilidades, o CHLC promoveu o curso "Fundamental Disaster Management", 

dirigido primariamente aos chefes das equipas de urgência dos pólos de São José e D. Estefânia, sob a coordenação da 

Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e em colaboração com outras entidades, com quem o hospital terá que se 

relacionar caso se venham a concretizar situações de catástrofe:  

 INEM (incluindo o Hospital de Campanha) 
 Comando da Unidade NBQ  

 Regimento dos Bombeiros Sapadores  
 Responsável NBQ da ANPC 

 Proteção Civil 

Inovação  

 CHLC realizou a 1ª Colheita em Dador falecido em Paragem Cardiocirculatória  

No dia 18/11/2017 foi desencadeada a 1ª Colheita em Dador falecido em Paragem Cardiocirculatória, conforme 

autorização pelo Despacho n.º 9063/2017 de 13 de outubro.  

 

 CHLC com VIA Verde para as vítimas de paragem cardiorrespiratória (PCR)  

O CHLC, iniciou, a 16 de outubro de 2017, um programa que visa disponibilizar à população que serve os cuidados 

técnicos mais diferenciados e disponíveis na atualidade para tratar os doentes vítimas de paragem 

cardiorrespiratória(PCR), garantindo a ressuscitação cardiopulmonar assistida por ECMO na zona metropolitana 

de Lisboa, passando a designar-se o internamento com Via Verde PCR. 

 

 CHLC inovou na deteção do cancro da próstata  

O CHLC - Hospital de São José é o primeiro hospital do Serviço Nacional de Saúde a realizar, de forma regular, 

desde há cerca de ano e meio, a deteção do cancro da próstata com a mais recente e moderna tecnologia de 

fusão de imagem.  

 

 Marco histórico, o CHLC realizou primeiro implante de coração artificial  

O CHLC - Hospital de Santa Marta realizou o 1.º implante de um coração artificial em adulto, facto que ocorreu 

pela primeira vez no nosso País e representa um feito inesquecível para a Saúde em Portugal. 

 

 

Projetos de colaboração com outras entidades e integração na comunidade 

CHLC - novo centro de colheita de gâmetas  

O Protocolo para a criação de dois novos centros de colheita de gâmetas, assinado entre os Centros Hospitalares do Porto, 

Coimbra e Lisboa Central. 

CHLC assinou protocolo com o ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras  

O Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras e o CHLC, que integra a Maternidade Doutor Alfredo 

da Costa (MAC), assinaram um Protocolo que cria a primeira consulta para selecionar e recrutar mães lactantes 

interessadas em doar leite destinado a bebés prematuros. 

CHLC e INSA estabeleceram protocolo na área de Genética Médica  
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O CHLC e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge assinaram um protocolo de cooperação que visa otimizar os 

recursos em torno da prestação de cuidados de saúde no que respeita à realização de exames genéticos de apoio ao 

diagnóstico, prognóstico ou monitorização terapêutica projetos natureza científica, pedagógica e tecnológica. 

CHLC assinou protocolo com a DGS e ARSLVT  

Na Cardiologia, ao abrigo do Despacho n.º 780/2017 de 12 de janeiro foi implementado um projeto de internalização de 

MCDT, mediante a celebração de um Protocolo entre o CHLC, a DGS e a ARSLVT, tendo em vista a realização de exames 

complementares de diagnóstico de Cardiologia (ECG, MAPA e Holter – E-patch) nos ACES de Lisboa Central e de 

Loures/Sacavém, com recursos do CHLC e desenvolvimento de centro de leitura remoto desses exames na Cardiologia do 

CHLC. 

A realização de exames nos ACES iniciou-se em maio de 2017 e garantiu capacidade de resposta do SNS numa 

área/valência em que o recurso ao sector convencionado ou privado é frequente, permitindo simultaneamente uma maior 

proximidade e acessibilidade do cidadão a cuidados de saúde públicos especializados 

Foram assinados ou renovados outros protocolos que representam a política de comunicação e 
colaboração do CHLC com outras entidades como: 

 APTP- Associação Portuguesa Transplantados Pulmonares 
 ARSLVT 
 Associação de estudantes da Faculdade de Ciências Médicas 

 Centro Hospitalar de S. João – Porto 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa  
 Centro Hospitalar do Porto 

 Developmind – Ass. para a Promoção da Saúde Mental na Infância e Juventude, 
 Hospital Fernando da Fonseca 
 Instituto de Oftalmologia - Gama Pinto 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 
 Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

 ISCTE – IUL 
 Nariz Vermelho 
 Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa 

 Teatro Nacional Dona Maria II - TNDM II 

 Universidade Católica e SAMS 

 

Investimentos com vista a aumentar a sua capacidade e qualidade de resposta 

 CHLC recebe Microscópio Cirúrgico com Fluorescência  

A especialidade de Neurocirurgia do CHLC recebeu no passado dia 30 de junho de 2017, um Microscópio Cirúrgico 

com Fluorescência ao abrigo do Programa Portugal 2020 - Lisboa 2020. 

 

 CHLC inova no tratamento da angina de peito  
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No passado dia 26 de maio de 2017, o Centro Hospitalar de Lisboa Central realizou, pela primeira vez na Península 

Ibérica, um procedimento minimamente invasivo que consiste na implantação do dispositivo “Reducer” no seio 

coronário, (uma veia cardíaca), de doentes que, apesar de medicados e esgotadas todas as terapêuticas 

convencionais, permaneciam ainda com angina de peito. 

Gestão do Risco 

Em 2017, na área da Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos, considerada prioritária pelo 

CHLC, para além da rotineira, mas indispensável avaliação e atualização das normas e procedimentos escritos transversais 

às áreas de atuação do CHLC, destacam-se as seguintes iniciativas: 

Projeto Stop infeção Hospitalar – Desafio Gulbenkian” 

O CHLC foi um dos 12 hospitais/centros hospitalares escolhidos para participar no “Projeto Stop infeção Hospitalar – Desafio 

Gulbenkian”. Este projeto pretende reduzir em 3 anos, 50 % das infeções adquiridas em ambiente hospitalar, “diminuindo 

a mortalidade, a morbilidade, os tempos de internamento e os custos globais”. O objetivo foi atingido, até agora, em sete 

dos oito fluxos de trabalho. A disseminação deste projeto e da sua metodologia está a ser preparada, aguardando-se as 

orientações da Direção Nacional do PPCIRA, como vem referido no Despacho n.º 2757/2017, de 3 de abril de 2017. 

 

Estratégia Multimodal das Precauções Básicas de Controlo da Infeção 

Os Hospitais que constituem o CHLC aderiram à “Estratégia Multimodal das Precauções Básicas de Controlo da Infeção” 

(PBCI) da Direção Geral de Saúde. A sua implementação constitui uma estratégia primária de eficácia comprovada, na 
minimização do risco de infeção. Neste âmbito são desenvolvidas atividades de formação e de auditoria para melhorar as 

práticas no que respeita à higiene das mãos, identificação do risco de infeção no doente internado, utilização adequada de 

equipamento de proteção individual (EPI) e outras PBCI, acompanhando também as iniciativas da Organização Mundial de 

Saúde sobre segurança do doente.  

 

Monitorização das infeções hospitalares 

O CHLC participa nos programas mandatórios de vigilância epidemiológica europeus e da DGS: HAI-Cirurgia e HAI-UCI, 

INCS e VE-UCIN, respetivamente. Diariamente, o Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo das 

Infeções e da Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) promove a vigilância epidemiológica dos microrganismos 

alerta e multirresistentes e a implementação, em tempo útil, das medidas adequadas e possíveis de isolamento/precaução 

de contacto e baseadas na via de transmissão. 

 

Programa de apoio à prescrição de antibióticos 

O GCL-PPCIRA tem desenvolvido um programa de apoio à prescrição de antibióticos. A utilização (inadequada) de 

antimicrobianos está associada à emergência de microrganismos multirresistentes, responsáveis pelo aumento da demora 

média de internamento e elevadas taxas de mortalidade e de morbilidades, sendo hoje um problema muito grave de 

segurança, a nível mundial. A diminuição das resistências aos antimicrobianos (RAM) implica a utilização judiciosa destes 

fármacos e também a redução das infeções.  
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O GCL- PPCIRA analisa, através dos relatórios trimestrais de “Monitorização da Prescrição Médica de medicamentos e de 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) prescritos nas entidades hospitalares do Serviço Nacional 

Saúde”, os consumos de antibióticos, avaliando os desvios e propondo medidas para uma melhor prescrição.  

 

Prevenção da Transmissão das Resistências aos Antimicrobianos 

O CHLC seguindo a Recomendação “PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ENTEROBACTERIÁCEAS RESISTENTES 

AOS CARBAPENEMOS EM HOSPITAIS DE CUIDADOS DE AGUDOS”, de Maio de 2017, da DGS/PPCIRA, iniciou o 

rastreio das Enterobactereaceas resistentes aos carbapenemos (ERC) nas Unidades de elevado risco (Unidades de 

Cuidados Intensivos, Unidade de Transplantes e Hematologia), em Agosto de 2017.  

 

Plano anual de auditorias  

O GCL-PPCIRA tem um programa anual de auditorias internas, instrumento facilitador para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde. Estas auditorias abrangem os temas da prevenção e controlo das infeções e da 

resistência aos antimicrobianos, anteriormente focados, as Normas de Orientação Clínica - NOC (duração da terapêutica 

antibiótica, profilaxia antibiótica em cirurgia, prevenção e controlo da Legionella) e a implementação dos procedimentos 

multissetoriais do CHLC. As auditorias são efetuadas periodicamente, e quando se justifica, com a colaboração do Gabinete 

de Auditoria Clínica (GAC), do Gabinete de Gestão dos Projetos da Qualidade (GGPQ), do Gabinete de Segurança do 

Doente (GSD) e da Área Gestão de Instalações e Equipamentos (AGIE). 

 

Sistema Documental da Qualidade 

O GCL-PPCIRA elabora e revê periodicamente e sempre que necessário, um vasto sistema documental associado à política 

de prevenção e controlo das infeções e da resistência aos antimicrobianos e participa na elaboração e revisão de 

procedimentos multissetoriais das políticas de gestão ambiental, gestão de dispositivos médicos, aprovisionamento e 

transportes, do CHLC, entre outras. Estes documentos definem as boas práticas, uniformizam os procedimentos, 

fundamentados num projeto institucional de melhoria contínua, recorrendo à mais atualizada informação científica produzida 

por organizações como o ECDC, CDC e a DGS. 

 

Gestão e análise de incidentes 

O GCL-PPCIRA colabora com o Gabinete de Segurança do Doente (GSD) na identificação, gestão e análise de incidentes 

de Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS). O CHLC dispõe de uma plataforma informática (HER+) que facilita 

o relato dos incidentes e a comunicação entre os intervenientes, possibilitando a divulgação de recomendações e alertas 

de segurança. Em situações de incidentes de risco elevado é utilizada a ferramenta de análise causa-raiz. 
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Programa de Formação Contínua 

O GCL-PPCIRA desenvolve anualmente um plano de formação que inclui sessões efectuadas com o apoio da Área de 

Gestão de Formação (AGF) e acções de formação em serviço, dirigidas aos profissionais, com a participação activa dos 

interlocutores das Unidades. Nesse plano está incluída a “Formação Mandatória em Precauções Básicas de Controlo de 

Infecção” e os temas major do PPCIRA. As sessões nas Unidades são também boas práticas na divulgação das NOC, 

recomendações e procedimentos bem como dos resultados das auditorias e monitorização das taxas locais de infecção 

hospitalar. 

 

Reconhecimento das suas Boas-Práticas 

Centro de referência 2017 

 O CHLC foi considerado centro de referência em mais cinco áreas, atestando da sua excelência na área clínica: 

Fibrose Quística, Neurorradiologia de Intervenção na Doença Cardiovascular, Coagulopatias Congénitas, ECMO- 

Oxigenação por Membrana Extracorporal e Implantes Cocleares (esta última em conjunto com o Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental). 
 

 A Unidade Vértebro-Medular (UVM) do CHLC certificada internacionalmente  
A UVM do CHLC foi certificada pela AOSPINE como centro de referência para o tratamento das patologias da 

coluna vertebral, tornando-se assim no primeiro e único centro certificado do País e o segundo de toda a Península 

Ibérica com esta certificação. 

 
 CHLC ganha 1º Prémio para equipas de melhoria  

O CHLC obteve o 1º prémio para Equipas de Melhoria, no curso organizado pela APQ - Associação Portuguesa 

para a Qualidade, no âmbito do 42º Colóquio da Qualidade, com a acção de melhoria "Optimização do percurso 

do doente cirúrgico", no âmbito do Projecto LEAN. 

 
 Projecto inovador do CHLC recebe segundo prémio nacional  

O projecto “Balcão Único de Atendimento” do Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE (CHLC) foi distinguido com o 

2º prémio do Fórum “SNS+ Inovação, projectos inovadores em Hospitais do SNS” 
 

 Presidente da República condecora Unidade de Neurocríticos do CHLC-HSJ  
A Unidade de Neurocríticos do CHLC – Hospital de S. José foi condecorada pelo Sr. Presidente da República, com 

o grau de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique. 
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II. Missão, Objetivos e Políticas  
1.  Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da v isão e dos valores que or ientam 

a ent idade (v ide art igo 43º do RJSPE).  

A Missão, Visão, Valores e Objetivos do CHLC, referenciados no presente relatório, encontram-se disponíveis para consulta 

por todos os seus colaboradores quer na Intranet quer na sua página web. São ainda explanados no Regulamento Interno 

e referidos em vários documentos de reporte interno e externo -  Plano Estratégico, Relatório e Contas, documentos sobre 

Política da Qualidade, por exemplo. 

A organização clínica do CHLC, adota, de forma progressiva, um modelo de governação que tem como missão assegurar 

a cada cidadão que necessita de qualquer dos cuidados de saúde que o Centro Hospitalar disponibiliza, uma atuação 

apropriada às suas necessidades, seguindo as melhores práticas clínicas, numa lógica de eficiente utilização dos recursos, 

garantindo o acompanhamento da evolução tecnológica que a medicina atual exige. 

O CHLC antecipa, desde já, a entrada em funcionamento do novo Hospital de Lisboa Oriental que substituirá os Hospitais 

de Santa Marta, S. José, Capuchos, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Dr. Alfredo da Costa, cuja concretização 

se prevê, agora, para 2023. Este hospital, parte fundamental do projeto de reorganização da rede de prestação de cuidados 

na cidade de Lisboa, estará dotado do maior nível de diferenciação tecnológica, com capacidade de resposta para as 

solicitações de todo o país, em algumas especialidades, conjugando a excelência clínica com o ensino universitário e o 

reconhecimento por parte da população. 

O CHLC tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as demais unidades prestadoras de 

cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde. A atividade do CHLC assegura a cada doente, cuidados que 

correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e numa lógica de governação clínica, 

promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo, ainda, as áreas de investigação, ensino, prevenção 

e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

O CHLC desenvolve assim a sua missão centrada no doente, pautada por um conjunto de valores como a competência e 

a ética profissionais, inseridos numa cultura de responsabilização, transparência e de melhoria contínua da qualidade e 

tendo como referências fundamentais para a governação clínica, os seguintes pressupostos: 

 Responsabilizar a organização e os seus profissionais pela garantia da prestação de serviços e de cuidados de 

qualidade, apostando na sua melhoria contínua; 

 Garantir a melhor articulação entre gestores, chefias e restantes profissionais de forma a estabelecer, de acordo 

com as regras do Serviço Nacional de Saúde, um equilíbrio correto entre os recursos humanos e financeiros e a 

necessidade de práticas modernas e de qualidade, adequadas às necessidades sentidas pelos doentes e 

expectáveis pelos profissionais; 

 Planear as atividades e os cuidados centrados nas necessidades dos doentes e das suas famílias, disponibilizando 

informação acessível, ouvindo-os e envolvendo-os, numa relação correta e transparente, de maneira a melhorar 

a sua confiança no CHLC e no sistema de saúde;  

 Promover a abordagem sistemática de redução dos riscos para o doente através do desenvolvimento de uma 

cultura de segurança no CHLC;  

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

 Garantir que os profissionais de saúde trabalham em equipa, que são abrangidos por uma política de formação 

contínua e que são supervisionados, de forma a prestarem os melhores cuidados. 
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Na sua visão, o CHLC é um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada diferenciação 

científica, técnica e tecnológica, sendo reconhecido pela excelência clínica, eficácia e eficiência assumindo-se como 

instituição de referência. 

O CHLC pauta a sua atividade pelos seguintes valores: 

 Competência técnica; 

 Ética profissional; 

 Segurança e conforto para o doente; 

 Responsabilidade e transparência; 

 Cultura de serviço centrada no doente; 

 Melhoria contínua da qualidade; 

 Cultura de mérito, rigor e avaliação sistemática; 

 Atividade orientada para resultados; 

 Trabalho em equipa/multidisciplinar e multiprofissional; 

 Boas condições de trabalho. 

São objetivos do CHLC: 

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

humanizado; 

 Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;  

 Constituir-se como entidade de referência na definição de padrões para a prestação de cuidados de saúde 

diferenciados; 

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

prática de excelência; 

 Prosseguir a melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação clínica; 

 Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da responsabilização por resultados, 

instituindo uma política de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito bem como, uma politica de 

formação contínua; 

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

relação de custo benefício. 

 

2.  Indicação de polít icas e l inhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia def inida (vide ar t igo 

38.º do RJSPE), designadamente:   

a) Objetivos e resul tados defin idos pelos acionistas re lat ivos ao desenvolvimento da ativ idade 

empresaria l a alcançar em cada ano e tr iénio, em especia l os económicos e f inanceiros;  

b) Grau de cumpr imento dos mesmos, assim como a just if icação dos desvios verif icados e das 

medidas de correção apl icadas ou a apl icar.  

 

No âmbito das políticas ou linhas de ação estratégica do CHLC, destacam-se a centralização dos serviços de apoio, a 

reorganização de especialidades, a criação de Unidade Funcionais especializadas em determinadas patologias, a criação 
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de centros de excelência e de referência, o ajustamento da lotação a par da redução da demora média, promoção dos 

tratamentos em ambulatório, a maior articulação com os cuidados de saúde primários, a melhoria da governação clínica 

(realização de auditorias; revisão de protocolos ou normas; acompanhamento, criação ou desenvolvimento de indicadores 

clínicos e seu benchmarking; promoção do processo clínico eletrónico, entre outras medidas), a melhoria da eficiência 

económico-financeira racionalizando custos e promovendo ou otimizando a utilização da capacidade instalada (destacam-

se a renegociação de contratos de fornecimento de bens e serviços e a disponibilização de exames de Patologia Clínica e 

Radiologia a alguns centros de saúde) e assegurar o desenvolvimento de políticas de gestão centradas no utente 

(destacam-se as reduções observadas nos tempos de espera para cirurgia e para consulta). 

O CHLC integrou como objetivos de gestão, os constantes do Contrato-Programa 2017 e refletidos nos indicadores dos 

quadros seguintes. Estes objetivos cobrem o acesso aos cuidados de saúde (5 indicadores), o desempenho assistencial (6 

indicadores), o desempenho económico-financeiro (4 indicadores) e objetivos enquadrados na Região Lisboa e Vale do 

Tejo (6 indicadores). 

Em 2016, foi introduzido o Índice de Desempenho do Serviço de Urgência que compreende 4 indicadores e de cujo 

cumprimento depende 5% do preço da linha de financiamento da atividade dos serviços de urgência, tendo estes 

indicadores sido revistos e atualizados em 2017. Estes indicadores e respetivo incentivo financeiro têm como objetivo 

fundamental o desenvolvimento de estratégias para a utilização racional dos serviços de urgência. 

O CHLC registou uma taxa de desempenho global de 66%. De salientar que a meta do indicador “% de episódios de 

urgência com prioridade Verde/Azul/Branca”, cujo valor tem rondado os 47% nos anos anteriores, foi de 27%, revelando-

se uma meta muito ambiciosa. 

O indicador relacionado com os utilizadores frequentes (aqueles que utilizam a urgência mais de 4 vezes por ano) ficou 

aquém da meta, tendo registado cerca 67% de execução. É de referir que o CHLC tem em estudo um projeto conjunto com 

os cuidados de saúde primários para o acompanhamento de alguns doentes que frequentam muito a urgência geral. É 

esperado que esse projeto inicie na 2.ª metade de 2018. 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência Meta Realizado 
Grau de 

Cumprimento 

Total     66,0% 

Peso percentual de episódios de urgência com prioridade Verde/Azul/Branca 27,00 47,10 0,0% 

Peso percentual de episódios de urgência com internamento 10,50 10,80 97,1% 

Peso percentual de utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de 

utilizadores do Serviço de Urgência 
3,00 4,00 66,7% 

Rácio consultas externas/episódios de urgência 3,10 3,10 100,0% 
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Os indicadores contratualizados e respetivo grau de cumprimento encontram-se discriminados no quadro da página 

seguinte. 

Objetivos do Contrato-Programa 2016 e respetivo cumprimento 

 

 

Indicador Meta Realizado
Grau de 

Cumprim.

Total 40,2%

Acesso 94,4%

A.1 -Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas 

médicas
25,70 26,20 101,9%

A.2- Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas 

externas
9,17 7,76 84,6%

A.3 - Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 3,50 4,40 74,3%

A.4 - Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de 

espera previsto no protocolo de triagem 
80,00 82,81 103,5%

A.5 - Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, em tempo 

adequado e validados pela EGA, no total doentes referenciados para a 

RNCCI

73,35 79,10 107,8%

Desempenho Assistencial 39,7%

B.1 - Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima 

do limiar máximo
2,25 1,86 117,3%

B.2 - Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis 
17,00 11,40 67,1%

B.3 - Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 31,10 20,50 65,9%

B.4 - Índice de risco e segurança do doente 8,00 41,00 120,0%

B.5 - Índice PPCIRA 10,00 0,0%

B.6 - Variação de utilização de biossimilares dispensados (em unidades, 

2017/2016)
10,00 0,0%

Desempenho Económico-Financeiro 22,6%

C.1 - Percentagem dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e 

FSE III (selecionados) no total de custos com pessoal
11,24 12,30 90,6%

C.2 - EBITDA -6 588 049 -23 899 082 0,0%

C.3 - Acréscimo de divida vencida (fornecedores externos) 0,00 19 703 884 0,0%

C.4 - Percentagem de proveitos extra Contrato-Programa  no total de 

proveitos operacionais
14,00 6,70 0,0%

Objectivos Regionais LV T 29,0%

D.1 - Taxa internamentos DCV, entre residentes < 65 A 3,48 0,0%

D.2 - Proporção de Recém Nascidos de termo, de baixo peso 2,18 0,0%

D.3 -Percentagem doentes cirúrgicos inscritos em LIC com tempo de espera 

> TMRG 
17,40 22,02 73,4%

D.4 - Despesa de medicamentos faturados, por utilizador (PVP) 98,06 0,0%

D.5 - % de doentes referenciados no CTH para consulta de Oftalmologia - 

Rastreio da Retinopatia Diabética, realizada dentro do TMRG
98,00 77,80 79,4%

D.6 - N.º de projetos de articulação implementados com os CSP 2,00 0,0%
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Índice de Desempenho do Serviço de Urgência Meta Realizado 
Grau de 

Cumprimento 

Total     66,0% 

Peso percentual de episódios de urgência com prioridade Verde/Azul/Branca 27,00 47,10 0,0% 

Peso percentual de episódios de urgência com internamento 10,50 10,80 97,1% 

Peso percentual de utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do 

Serviço de Urgência 
3,00 4,00 66,7% 

Rácio consultas externas/episódios de urgência 3,10 3,10 100,0% 

    

Os indicadores que mais contribuíram, pela negativa, para estes valores foram o da alta das consultas externas e o que 

respeita à atividade cirúrgica. Os objetivos relacionados com as 1ªas consultas externa, urgência e RNCCI, foram superados 

com uma taxa de realização superior a 100%.  

Sobre o indicador B.2 e B.3 ficaram aquém do esperado e os indicadores B5 e B6, não apresentam valores, atendendo que 

o CHLC não os consegue monitorizar. 

No que respeita aos indicadores do serviço de urgência, foram superados, tendo o CHLC obtido 66% de grau de 

cumprimento. 

 

3.  Indicação dos fatores crít icos de sucesso de que dependem os resultados da e ntidade.  

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

 o continuado adiamento da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental que substitua as atuais estruturas 

desajustadas, carentes de investimentos permanentes e dispersas; 

 a vetustez das infraestruturas que, por questões de segurança, originam diversas intervenções de conservação e 

manutenção com elevados custos e criam constrangimentos na rentabilização ótima dos recursos; 

 a pressão da inovação, especialmente na área do medicamento e dos dispositivos médicos com custos elevados 

e ausência de partilha de riscos com a indústria; 

 uma população envelhecida, elevada incidência de patologias crónicas e referenciação de doentes para 

especialidades altamente diferenciadas e como tais consumidoras de recursos (por ex., transplantes e queimados); 

 a dificuldade de retenção e de captação de profissionais qualificados em algumas áreas chave; 

 o envelhecimento geral dos quadros médicos com especial relevância em anestesiologia, cirurgia plástica, 

obstetrícia e otorrinolaringologia; 

 o subfinanciamento crónico consequência do Contrato-Programa se basear em ICM observados desajustados sem 

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

Por outro lado: 

 a existência de profissionais muito qualificados;  

 a prestação de cuidados de saúde com bons níveis de qualidade; capacidade instalada para a realização de MCDT 

para consumo interno e externo em determinadas áreas; 

 a perspetiva da construção de um novo hospital; 

 o desenvolvimento de cuidados de ambulatório; 

 melhoria da acessibilidade e a sustentada redução de custos operacionais. 
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4.  Evidenciação da atuação em conformidade com as or ientações definidas pelos ministér ios setoriais, 

designadamente as re lat ivas à polí t ica setoria l  a prosseguir,  às orientações específ icas a cada entidade, 

aos objet ivos a alcançar no exercício da atividade operacional  e ao nível  de serviço público a prestar 

pela ent idade (v ide n.º 4 do art igo 39.º do  RJSPE).  

Anualmente, a ACSS, por orientações da Tutela, publica o documento “Termos de Referência para contratualização de 

cuidados de saúde no SNS” para o ano seguinte. Neste documento, é explícito um conjunto de prioridades ao nível dos 

planos de saúde nacional e regionais, bem como de orientações que as instituições prestadoras de cuidados de saúde 

deverão seguir. Neste documento é, também, explícito o modelo e as regras de contratualização entre as instituições e a 

Tutela (representada neste contrato pela ACSS e pela ARS da região de saúde respetiva). 

Neste âmbito, o CHLC está obrigado a prestar contas mensalmente submetendo na plataforma SICA (Sistema de 

Informação para a Contratualização e Acompanhamento) os dados relativos aos cuidados prestados nas suas diversas 

linhas de produção e nos Serviços Online da UOGF (SIGEF), os dados financeiros. 

Ainda neste documento, estão definidas três datas de realização de reuniões alargadas para discussão do desempenho e 

de estratégias de melhoria do mesmo. 

Neste contexto, o CHLC contratualizou com a Tutela, para 2017, um conjunto de atividades e de indicadores (nacionais e 

regionais) resultantes das orientações emanadas pela mesma. 

O documento “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS” está disponível para consulta 

pelo cidadão no site da ACSS: 

http://www.acss.min-saude.pt//wp-

content/uploads/2016/12/Contratualizacao_Cuidados_SNS_Termos_Referencia_2017.pdf 

O Contrato-Programa celebrado entre o CHLC, A ARSLVT e a ACSS encontra-se publicado no site da ACSS: 

http://www.acss.min-saude.pt//wp-content/uploads/2016/10/CHLISBOA-CENTRAL-17.pdf 

III. Estrutura de capital 
1.  Divulgação da estrutura de capi tal  (consoante apl icável : capita l estatutár io ou capi tal social,  número de 

ações, distr ibuição do capital pelos acionistas, etc.), inclu indo indicação das diferentes categorias de 

ações, dire itos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capi tal  que cada categor ia representa 

(vide al ínea a) do n.º  1 do art igo 44.º  do  RJSPE).  

O Capital Estatutário definido pelo Decreto-Lei 50-A/2007, com integração no período de 2007 a 2010, era manifestamente 

inferior ao de outras Instituições comparáveis do ponto de vista da dimensão. De salientar, no entanto, que, por incorporação 

do HCC e da MAC, o Capital Estatutário aumentou para 95.322.302€, e no ano de 2014, tiveram lugar dois aumentos de 

Capital Estatutário através do Despacho n.º14181-A/2013, de 1 de Novembro, publicado no Diário da Republica II série n.º 

213, de 4 de Novembro de 2013, no valor de 76.000.000€, o Despacho n.º 15476-B/2014, de 19 de Dezembro, publicado 

no Diário da Republica II série, n.º 245, de 19 de Dezembro, no valor de 53.200.000€. 

Em março de 2015 foi aumentado, em numerário, o capital estatutário do CHLC no montante de 6.433.333,33€ através do 

Despacho n.º 3016-B/2015 de 23 de março. 

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

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Contratualizacao_Cuidados_SNS_Termos_Referencia_2017.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/12/Contratualizacao_Cuidados_SNS_Termos_Referencia_2017.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/CHLISBOA-CENTRAL-17.pdf
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O capital estatutário do CHLC é detido integralmente pelo Estado. 

2.  Ident if icação de eventuais l imitações à t i tu lar idade e/ou transmissibi l idade das  ações.  

Não aplicável - de acordo com o n.º2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital estatutário é 
detido pelo Estado. 

3.  Informação sobre a existência de acordos parassocia is que sejam do conhecimento da ent idade e possam 

conduzir  a eventuais restr ições.  

Não existem. 
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 
1.  Ident if icação das pessoas singulares (órgãos socia is) e/ou colet ivas ( ent idade) que, d ireta ou 

indiretamente, são t i tulares de part icipações noutras entidades, com indicação detalhada da 

percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos termos 

do que para o efe ito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu ar t igo 447.º (vide 

alíneas a) e b) do n.º  1 do art igo 44.º  do RJSPE).  

Não existem. 

2.  Explicitação da aquisição e al ienação de part ic ipações sociais, bem como da part ic ipação em quaisquer 

entidades de natureza associat iva ou fundacional (vide alínea c) do n.º  1 do art igo 44.º do  RJSPE).  

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, é membro do Conselho Consultivo do Serviço de Utilização Comum dos 

Hospitais (SUCH), o Vogal do Conselho de Administração, que for designado em cada momento, não aufere remuneração. 

3.  Indicação do número de ações e obrigações det idas por  membros dos órgãos de administração e de 

f iscal ização, quando aplicável nos termos do n.º  5 do art igo 447.º do CSC.  

Não aplicável - de acordo com o n.º2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital estatutário é 

detido pelo Estado. 

4.  Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os t i tulares de part icipações e a 

entidade.  

Não existem 

 

V. Órgãos Sociais e Comissões 
A. MODELO DE GOVERNO 

A ent idade deve apresentar  um modelo de governo societár io que assegure a efetiva separação entre 

as funções de administração executiva e as funções de f iscal ização (v ide n.º  1 do art igo 30.º do  

RJSPE).  

1.  Ident if icação do modelo de governo adotado.  

O funcionamento do CHLC tem por finalidade a qualidade e eficiência na prestação dos cuidados de saúde e 

assenta na responsabilidade da gestão. 

 

 

 

O CHLC adota um modelo de gestão participada que compreende os níveis de gestão estratégica, intermédia e 

operacional e que assenta na contratualização interna de objetivos e meios. 
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Ao Conselho de Administração (CA), ao nível estratégico, compete estabelecer os objetivos, definir as estratégias, 

consolidar os projetos, assegurar a sua execução, monitorização e controlo, através de políticas de 

contratualização interna. 

Às Áreas, ao nível intermédio de gestão, incumbe a transposição das estratégias, objetivos e metas do CHLC para 

planos de atividade e orçamentos contratualizados com o CA e coordenar a sua execução pelas Especialidades e 

Unidades Funcionais que as constituem. 

Às Especialidades e Unidades Funcionais, ao nível da gestão operacional, incumbe a prestação direta de cuidados 

de acordo com objetivos e metas contratualizados com o CA para a respetiva Área. 

Nos termos dos estatutos aprovados pelo DL 18/2017, de 10 de fevereiro, designadamente o seu art.º 5º, o modelo de 

governo adotado prevê os seguintes órgãos: 

 

- conselho de administração; 

- conselho fiscal, o revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas; 

- conselho consultivo. 

 

A estrutura do CHLC baseia-se na divisão de competências e independência dos seus órgãos, assim: 

 Ao conselho de administração compete garantir o cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício 

de todos os poderes de gestão que não estejam reservados a outros órgãos.  

 Já ao conselho fiscal compete a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial, a 

separação de funções face a outros órgãos é assegurada, designadamente, pelo facto de as suas 

competências estarem estabelecidas nos Estatutos – aprovados por Decreto-Lei- e pela sua designação e 

remuneração serem definidas pelas entidades que exercem a tutela e supervisão do CHLC. Os membros do 

conselho fiscal são nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 

e da saúde, por um período de três anos, renovável por uma única vez e o revisor oficial de contas é nomeado, 

igualmente, por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

saúde, sob proposta fundamentada do conselho fiscal, tendo o mandato a duração de três anos, renovável por 

uma única vez. Também a remuneração dos membros do órgão de fiscalização é definida por despacho dos 

elementos do Governo que exercem a tutela. O exercício das funções de fiscalização é efetuado de acordo 

com autonomia técnica e independência face ao órgão de administração executiva. 

B. ASSEMBLEIA GERAL 

1.  Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identif icação dos cargos 

e membros da mesa da assembleia geral e respet ivo man dato (data de iníc io e f im), assim como a 

remuneração relativa ao ano em referência. Caso tenha ocorr ido alteração de mandato durante o ano em 

reporte, a ent idade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).  

Não aplicável - Não está previsto na instituição o órgão Assembleia Geral, conforme art.5.º dos Estatutos do CHL, 

aprovados em anexo ao DL 18/2017, de 10 de fevereiro 

2.  Ident if icação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com 

maior ia qual if icada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maior ias.  

Não aplicável, face ao exposto no ponto 1. 
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C. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO  

1.  Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos 

membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo 

e do Conselho Geral e de Supervisão.  

As regras aplicáveis à nomeação e substituição dos membros do Conselho de Administração, são as 

constantes do estatuto dos gestores públicos - conforme art.6.º dos Estatutos do CHL, aprovados em 

anexo ao DL 18/2017, de 10 de fevereiro: 

1. O Conselho de Administração é composto pelo Presidente e um máximo de quatro Vogais, que 

exercem funções executivas, em função da dimensão e complexidade do hospital E. P. E., incluindo 

um Diretor Cínico, um Enfermeiro-Diretor e um Vogal proposto pelo membro do Governo 

responsável pela área das finanças. 

2. Os membros do Conselho de Administração são designados de entre individualidades que reúnam os 

requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e possuam preferencialmente evidência curricular de 

formação específica em gestão em saúde e experiência profissional adequada, sendo o Diretor Clínico 

um médico, e o Enfermeiro-Diretor um enfermeiro. 

3. A designação dos membros do Conselho de Administração observa o disposto nos artigos 12.º e 13.º do 

Estatuto do Gestor Público. 

4. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de três anos renovável, uma 

única vez, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à designação dos novos titulares, 

sem prejuízo da renúncia a que houver lugar. 

 

2.  Caracterização da composição, consoante apl icável , do Conselho de Administração, d o Conselho de 

Administração Execut ivo e do Conselho Geral  e de Supervisão, com indicação do número estatutário 

mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da 

primeira designação e data do termo de mandato de  cada membro. Caso tenha ocorr ido alteração de 

mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar  os mandatos respetivos (o que saiu e o 

que entrou) .  

 
Resolução do Conselho de Ministros 4-B/2016 

 

Conforme prevê o art.6.º dos Estatutos do CHL, aprovados em anexo ao DL 18/2017, de 10 de fevereiro: 

Mandato

(início - fim) Forma (1) Data Entidade pagadpora
O/D (origem 

destino)

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

2016-2017 Diretor Clinico ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO R 27/01/2016

2017-2018 Diretor Clinico LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES R 15/09/2017 CHLC D

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

2016-2018 Vogal Executivo FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO R 27/01/2016

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

Cargo Nome

Designação Remuneração
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O Conselho de Administração é composto pelo Presidente e um máximo de quatro Vogais, que exercem funções 

executivas, em função da dimensão e complexidade do hospital E. P. E., incluindo um Diretor Clínico, um Enfermeiro-

Diretor e um Vogal proposto pelo membro do Governo responsável pela área das finanças. Os membros do Conselho 

de Administração são designados de entre individualidades que reúnam os requisitos previstos no Estatuto do Gestor 

Público e possuam preferencialmente evidência curricular de formação específica em gestão em saúde e experiência 

profissional adequada, sendo o Diretor Clínico um médico, e o Enfermeiro-Diretor um enfermeiro. 

A designação dos membros do Conselho de administração observa o disposto nos artigos 12.º e 13.º do Estatuto do 

Gestor Público. 

O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de três anos renovável, uma única vez, 

permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à designação dos novos titulares, sem prejuízo da renúncia 

a que houver lugar. 

 

3.  Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração  e, relat ivamente aos 

membros não executivos,  identi f icação dos membros que podem ser  considerados independentes,  ou,  

se apl icável , identif icação dos membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão (v ide art igo 

32.º do RJSPE).  

Os órgãos sociais do CHLC não têm membros não executivos. 

 

4.  Apresentação de elementos curr iculares re levantes de cada um dos membros, consoante  apl icável , do 

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

Execut ivo. Deverão especif icamente ser  indicadas as ativ idades prof issionais exercidas,  pelo menos, 

nos últ imos 5 anos (v ide alínea j)  do n.º  1 do art igo 44.º do RJSPE).  

Em 1 de Fevereiro de 2016, iniciou funções o Conselho de Administração, nomeado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 4-B/2016, de 29 de Janeiro e Resolução do Conselho de Ministros n.º 153/2017 (disponível em 

https://dre.pt/application/file/73360584 e https://dre.pt/application/file/a/108250349 compõem este Conselho de 

Administração, os seguintes elementos: 

Presidente: Profª Doutora Ana Maria Escoval da Silva 

Vogal Executivo: Dr. Francisco António Alvelos de Sousa Matoso 

Vogal Executivo: Dr. António Manuel Ribeiro Nunes  

Diretor Clínico: Dr. António José Murinello de Sousa Guerreiro entre 01/02/2016 e 14/09/2017 

Diretor Clínico: Dr. Luís Manuel de Almeida Nunes a partir de 15/09/2017  

Enfermeira Diretora: Enf.ª Armandina do Carmo Antunes 

Elementos Curriculares Relevantes 

https://dre.pt/application/file/73360584
https://dre.pt/application/file/a/108250349
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 Ana Maria Escoval da Silva nasceu em 1951, em Serpa 

Habilitações académicas e profissionais: Doutorada em Gestão, na especialidade de Métodos Quantitativos de 

Gestão, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Mestre em Ciências Empresariais, 

na especialidade de Gestão, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, ISCTE, Licenciada em Economia, 

Universidade de Évora. Especialização em Técnicas de Engenharia Industrial (técnicas de apoio à decisão), 

Ministério da Saúde, Lisboa e Universidade de Wisconsin, EUA, Diplomada em Administração Hospitalar, Escola 

Nacional de Saúde Pública. 

Experiência profissional: Administradora Hospitalar de 1.ª Classe, provida em lugar de quadro do Hospital de Santa 

Maria, atual Centro Hospitalar Lisboa Norte (2008/2015); Consultora do Ministério da Saúde/Direção-Geral da 

Saúde desde 2008; Diretora Coordenadora da Unidade de Financiamento e Contratualização da ACSS 

(2005/2008); Subdiretora-geral da Saúde (1997-1999); Administradora Adjunta do Hospital Santa Maria (1994-

1997); Administradora Adjunta, Hospital de Pulido Valente (1986-1993). Entre 1970 e 1984, desenvolveu a sua 

atividade nos hospitais de Beja, Póvoa de Varzim e Valongo e na Administração Distrital dos Serviços de Saúde 

de Beja, nas áreas financeira e de aprovisionamento. 

Funções docentes: Professora Associada de Políticas e Administração de Saúde na Escola Nacional de Saúde 

Pública, Universidade Nova de Lisboa, desde abril de 2015, contratada em 2004 como Professora Auxiliar 

convidada. Coordenadora Científica do Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde (ISCTE) (1998-2004). 

Professora Assistente Convidada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) (1986-

2003). Tem exercido atividades docentes em diversas instituições universitárias e politécnicas nas áreas da gestão, 

financiamento e contratualização, políticas e administração da saúde. 

Outras atividades: Coordenadora, em Portugal, do Gabinete HOPE (Federação dos Hospitais da União Europeia 

e da Federação Internacional dos Hospitais (FIH), desde 1997; Preside atualmente à Direção da Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), criada em 2002; Investigadora na Rede de Investigação 

do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), desde 2000. Consultora de organizações nacionais e 

internacionais como o Banco Mundial e a Comissão Europeia, com missões realizadas na Venezuela, Cuba e 

Angola. Realizou diversos estudos e projetos para várias organizações e unidades públicas e privadas de 

prestação de cuidados de saúde (hospitais e clínicas ambulatórias) e companhias farmacêuticas. 

Áreas de Especialidade: Políticas e Administração de Sistemas de Saúde; Contratualização em Saúde; 

Financiamento e Estratégia da Saúde; Gestão das Organizações de Saúde e Investigação em Saúde. 

Autora e coautora de várias dezenas de publicações em capítulos de livros e artigos em revistas técnicas da 

especialidade. 

 

 Francisco António Alvelos de Sousa Matoso, nascido a 15.03.1960, em Lisboa, solteiro e residente em 

Lisboa. 

Habilitações académicas e profissionais: É licenciado em Direito pela Faculdade Direito de Lisboa (1983) e possui 

Pós-Graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública (1987). 

Experiência profissional: 

2013-2016 - Assessor do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E. P. 

E. (CHLN) onde detém a categoria de administrador hospitalar de 2.ª classe. 

2012-2013 - Desempenhou desde fevereiro deste ano, as funções de Assessor do Conselho de Administração do 

CHLN, E. P. E. 

2009-2012 - Desempenhou as funções de Presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, Francisco 

Gentil, E. P. E. 
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2005-2009 - A partir de 13 de maio de 2005 desempenhou as funções de Vogal do Conselho de Administração do 

IPO de Lisboa. 

1996-2005 - Administrador dos Serviços Financeiros do Subgrupo Hospitalar Capuchos/Desterro. A partir de março 

de 2005, Administrador junto do Departamento de Especialidades Cirúrgicas no Centro Hospitalar de Lisboa 

Central (CHLC). 

1993-1996 - Adjunto no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 

1987-1992 - Desempenhou funções de Adjunto do Conselho de Administração na área de Recursos Humanos no 

Hospital de Pulido Valente, onde iniciou a sua carreira. 

É, desde 1999, o Coordenador Nacional do Programa de Intercâmbio para Profissionais de Saúde HOPE 

promovido pela Federação Europeia dos Hospitais (HOPE). 

É membro da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, A.P.D.H desde a sua 

fundação, em abril de 2002. 

Como membro da A.P.D.H. representa Portugal no Comité de Liaison Officers da Federação Europeia dos 

Hospitais (HOPE). 

 

 António Manuel Ribeiro Nunes, nascido a 23.02.1954, em Montalvão, Nisa. 

Habilitações académicas e profissionais: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra; Pós-Graduação em Gestão para Alta Direção na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais 

da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa; Formação específica em Gestão/ Management pela IMD de 

Lausanne - Suíça; Pós-Graduação em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. 

Experiencia profissional: De 2002 até à presente data desempenhou funções de administrador da José de Mello 

Saúde no Hospital Cuf Descobertas, no Hospital Cuf Infante Santo e no Hospital de Vila Franca de Xira; Diretor-

Geral do Hospital Amadora Sintra (1998-2001); Presidente do Conselho de Administração e Administrador 

Delegado do Hospital Garcia de Orta (1995-1997); Vogal do Conselho de Administração da 1.ª Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (1992-1994); Administrador Hospitalar no Hospital Garcia de Orta 

(1990-1991); Assessoria Técnica no Departamento de Gestão Financeira do Ministério da Saúde, atual ACSS 

(1987-1989); Administrador Hospitalar no Hospital Distrital de Faro. 

Funções docentes: Assistente convidado no Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa; docente 

convidado em várias Escolas Técnicas de Saúde de Lisboa; arguente em teses de mestrado na Escola Nacional 

de Saúde Pública; docente convidado em cursos de especialização e mestrados. 

Outras atividades: permanência, em regime de observador, no Hospital Johns Hopkins de Baltimore (em 

representação da José de Mello Saúde); membro efetivo dos CLAS - Conselho Local de Ação Social de Alenquer, 

Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira. 

 

 António José Murinello de Sousa Guerreiro nasceu em 1950, em Lisboa 

Habilitações académicas e profissionais: Licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa (1974); Doutorado 

em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa (1989). 

Experiência profissional: Chefe de Serviço de Medicina Interna (1992-2016); Coordenador da Unidade Funcional 

de Medicina 4 - Centro Hospitalar de Lisboa Central EPE - Hospital de Santa Marta (2009-2016); Membro da 

Comissão Científica para as Boas Práticas Clínicas no âmbito da Direção-Geral de Saúde (2011-2014); Adjunto 

do Diretor Clínico (área de investigação) do Centro Hospitalar Lisboa Central EPE - Hospital de Santa Marta (2009-

2012); Diretor do Departamento de Medicina do Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE - Hospital Pulido Valente 

(2006-2009); Especialista em Medicina Interna pela Ordem dos Médicos (1994-2016); Frequência do Curso de 
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Gestão para Dirigentes Intermédios no Hospital Pulido Valente, SA (2003); Subdiretor/Presidente do Conselho 

Científico da Nova Medical School/Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2009-2016); 

Professor Catedrático de Medicina - Medicina Interna - da Nova Medical School/ Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Nova de Lisboa (2001-2016); Regente da Unidade Curricular de Medicina Interna do Mestrado 

Integrado em Medicina da Nova Medical School/ Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa 

(2013-2016); Investigador Principal do Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) da Nova Medical School/ 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2009-2012); Membro Titular da Sociedade 

Portuguesa de Medicina Interna, da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia e da European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism; Júri de prémios científicos com relevância nacional e internacional. Autor de múltiplas 

publicações nas áreas de medicina interna, gastrenterologia e nutrição clínica. 

 

 Luís Manuel de Almeida Nunes 

Médico, Assistente Graduado Sénior de Pediatria Médica do Centro Hospitalar Lisboa Central Consultor de 

Genética Médica, Diretor Clínico Adjunto do Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital Dona Estefânia, Professor 

Associado Convidado com Agregação da Nova Medical School - FCM da UNL, no Departamento de Saúde Pública, 

Regente das disciplinas opcionais de Genética Clínica e Genética e Saúde Pública. 

 

 Armandina do Carmo Antunes, nasceu em 1962, em Mazes, Lamego 

Habilitações académicas e profissionais: Mestre em Ciências de Enfermagem, pela Universidade Católica 

Portuguesa. Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, pela Escola Superior de Enfermagem de 

Maria Fernanda Resende. Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde, pela Universidade Católica 

Portuguesa. Especialista na Área de Enfermagem, pelo consórcio Instituto Politécnico de Setúbal, Instituto 

Politécnico de Portalegre e Universidade de Évora. 

Experiência profissional: Enfermeira Coordenadora da Área de Medicina do Centro Hospitalar Lisboa Central 

(CHLC), desde 2008. Enfermeira Chefe do CHLC desde 1995, no Serviço de Medicina Homens e Pneumologia do 

Hospital de Santa Marta e, desde 2006, na especialidade de Pneumologia. Equiparada a Professor Adjunto na 

Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, desde 2003. Vogal da Comissão de Ética para a 

Saúde do CHLC, desde 2009 e da Entidade de Verificação para a Admissibilidade da Colheita para Transplante 

(EVA), desde 2012. É igualmente vogal da Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo - secção de Investigação, desde 2012. Entre 2005 e 2011 foi membro da Comissão de 

Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e, entre 2006 e 2009, vogal da Comissão de Ética para a Saúde do 

Hospital de Santa Marta. Foi Adjunta da Direção dos Serviços de Enfermagem e integrou a Comissão 

Coordenadora do Serviço de Formação e Aperfeiçoamento Profissional do Hospital de Santa Marta, entre 2000 e 

2006. Foi vice-presidente da Comissão de Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Ordem dos 

Enfermeiros, entre 1999 e 2003. Entre 1985 e 1995 desempenhou funções na área da prestação de cuidados, 

inicialmente no Hospital Distrital de Setúbal - Serviço de Medicina e, posteriormente, no Hospital de Santa Marta 

nos serviços de Cirurgia e Angiologia e Cirurgia Vascular e Cirurgia Cardiotorácica. 

 

5.  Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de administração ao 

órgão de administração e ao órgão de f iscal ização, bem como à Inspeção -Geral  de Finanças (IGF),  de 

quaisquer par t icipações patr imoniais que detenham na ent idade, assim como quaisquer re lações que 

mantenham com os seus fornecedores, cl ientes, institu ições f inanceiras ou quaisquer outros parceiros 

de negócio, suscet íveis de gerar conf l i tos de interesse (vide art igo 52.º  do  RJSPE). 
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As declarações encontram-se em anexo. 
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6.  . Identif icação de re lações fami l iares, prof iss ionais ou comerciais, habi tuais e signif icativas, dos 

membros, consoante aplicável,  do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do 

Conselho de Administração Execut ivo com acionistas.  

Não são conhecidas relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do 

Conselho de Administração. 

  

De: Deveres de Informação dos Gestores Públicos [paznunes@igf.gov.pt] 

Enviado: quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018 12:59 

Para: António Sousa Guerreiro 

Assunto: Pedido de acesso ao formulário para registo de interesses do gestor público 

Exmº Senhor 
 
Este email confirma que completou o formulário intitulado Deveres de informação dos gestores 
públicos e que foi gravado com sucesso. 
 
Se tiver outras perguntas ou duvidas relacionadas com este assunto, por favor, contacte 
Deveres de Informação dos Gestores Públicos através do endereço electrónico 
paznunes@igf.gov.pt. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Deveres de Informação dos Gestores Públicos 
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7.  Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relat ivos à repart ição de competências entre os 

vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, inclu indo informação sobre 

delegações de competências, em part icular no que se refere à delegação da administração quotid iana 

da entidade.  

 

Delegação e subdelegação de competências vigentes em 2017  

DELIBERAÇÃO N.º 441/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 51/2016, SÉRIE II DE 2016-03-14 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Delegação de competências no conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P.E. 
 
Deliberação n.º 309/2018 - Diário da República n.º 51/2018, Série II de 2018-03-13 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Delegação de competências no Diretor Clínico - Prof. Doutor Luís Manuel de Almeida Nunes 
 
Despacho n.º 11415/2016 - Diário da República n.º 184/2016, Série II de 2016-09-23 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Subdelegação de competências no Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos 
 
Deliberação (extrato) n.º 1300/2016 - Diário da República n.º 161/2016, Série II de 2016-08-23 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Subdelegação de competências na Coordenadora da Área de Gestão Hoteleira - Dra. Maria Teresa Lopes 
Ribeiro Maurício 
 
Despacho (extrato) n.º 9805/2016 - Diário da República n.º 146/2016, Série II de 2016-08-01 
Ato da Série II 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73865144/details/normal?q=%22%20O+Conselho+de+Administra%C3%A7%C3%A3o+do+Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%2C%20reunido%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114859384/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75398493/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75183469/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75070791/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
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Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Subdelegação de competências do Vogal do Conselho de Administração com o pelouro da Área de Gestão 
Financeira e Contabilidade 
 
DESPACHO N.º 4877/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 70/2016, SÉRIE II DE 2016-04-11 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Subdelegação de poderes na Diretora da Área de Compras, Logística e Distribuição - Dra. Ana Teresa Jacinto 
de Oliveira Cruz 
 
DESPACHO N.º 4876/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 70/2016, SÉRIE II DE 2016-04-11 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Delegação de poderes no Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) 
 
DESPACHO N.º 4875/2016 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 70/2016, SÉRIE II DE 2016-04-11 
Ato da Série II 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. 
Subdelegação de poderes nos Diretores da Área de Gestão de Recursos Humanos 

 
8.  Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e 

do Conselho de Administração Execut ivo 1, indicando designadamente:  

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas 2; 

O CA reúne semanalmente e, ainda, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de dois dos seus 

membros, ou do Fiscal Único. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o Presidente voto de qualidade. 

De cada reunião é lavrada a respetiva ata, da qual consta o resumo das deliberações e transcrevendo as declarações 

de voto, se as houver, sem prejuízo de as mesmas constarem diretamente dos documentos que as suscitaram. 

A reunião semanal do CA tem lugar em dia e hora fixos, sem prejuízo de a alteração da data e horas das reuniões poder 

ocorrer sempre que, por motivo justificado, o Presidente do CA o determine, sendo que esta alteração não deve 

comprometer a realização de uma reunião semanal do CA. Podem ainda participar nas reuniões do CA, sem direito a 

voto, quaisquer outros profissionais que sejam especialmente convocados por indicação do seu Presidente. As reuniões 

só serão válidas desde que se encontre presente a maioria dos seus membros. 

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

 
 

                                                           
1 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 
2 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  

Grau de 

Assiduidade

Pres idente ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA 92%

Director Cl ínico ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO 92%

Director Cl ínico LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES 100%

Enfermeira  Diretora ARMANDINA DO CARMO ANTUNES 91%

Vogal  Executivo FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO 85%

Vogal  Executivo ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES 91%

53

Membro do CA

N.º Total de Reuniões

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74094225/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74094224/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74094223/details/maximized?filterEnd=2018-03-19&filterStart=2016-03-01&q=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22&perPage=25&fqs=%22%20Centro+Hospitalar+de+Lisboa+Central%2C%20E.P.E.%22
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades 

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercíc io ,  apresentados segundo o 

formato seguinte:  

 

 
O Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, é membro do Conselho Consultivo do Serviço de Utilização 

Comum dos Hospitais (SUCH), o Vogal do Conselho de Administração que for designado em cada momento 

não aufere remuneração. 

c) Órgãos da ent idade competentes para real izar a avaliação de desempenho dos administradores 

executivos e cr itér ios pré -determinados para a avali ação de desempenho dos mesmos;  

O CHLC não possui órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 

administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos, 

nem Comissões no órgão de administração ou supervisão. 

d) Comissões3 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável . Ident if icação das 

comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das atividades 

desenvolvidas no exercíc io dessas competê ncias.  

A Enf.ª Diretora Armandina do Carmo Antunes presidiu a Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem 

do CHLC. Compete a esta Comissão a execução das deliberações da Direção de Enfermagem, coadjuvar o Presidente 

da Direção de Enfermagem, no exercício das suas funções, e exercer as demais competências que lhe estejam 

legalmente atribuídas.  

O Diretor Clínico em funções presidiu à Comissão de Farmácia e Terapêutica, que têm por missão propor, no âmbito 

das respetivas unidades de saúde, as orientações terapêuticas e a utilização mais eficiente dos medicamentos, no 

âmbito da política do medicamento, apoiadas em bases sólidas de farmacologia clínica e evidência da economia da 

saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a prescrição dos medicamentos, a sua utilização e garantindo a todos os 

utentes a equidade no acesso à terapêutica. 

A Presidente Prof. Ana Escoval em funções presidiu o Sistema da Qualidade e Segurança, compete coordenar a 

atividade do CHLC em matéria de Qualidade e segurança, na generalidade, implementar a Estratégia Nacional da 

Qualidade em Saúde. 

                                                           
3 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  

Entidade Função Regime

(identificar) (identificar) (identificar) (público/privado)

Fundação para a Saúde Membro do Conselho geral 
Suspensão de funções na Assembleia Geral de 31 

de março de 2017

Escola Nacional de Saúde Pública/Universidade Nova de Lisboa Professora Associada Convidada Público - Tempo parcial 

Instituto Politécnico de Beja Presidente do Conselho Geral Público - Não remunerado

Sociedade Portuguesa para a Qualidade na Saúde Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral Privado - Não remunerado

Associação de Apoio aos Profissionais do Hospital de Santa Maria Presidente da Mesa da Assembleia Geral Privado - Não remunerado

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO Associação Portuguesa de Desenvolv imento Hospitalar Vogal da direcção privado  - não remunerado

LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES exclusiv idade CHLC exclusiv idade CHLC exclusiv idade CHLC

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES exclusiv idade CHLC exclusiv idade CHLC exclusiv idade CHLC

Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde Professor público

Comissão de Ética - ARSLVT Vogal público

Nova  Medica School / Faculdade Ciência Médicas - UNL Professor público

 Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica Presidente da Assembleia  Geral privado
ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA

Acumulações de funções
Membro do Conselho de Administração

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES
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D. FISCALIZAÇÃO 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, consoante aplicável, do Conselho 
Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo 
do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, 
número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso 
tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu 
e o que entrou). Informação a apresentar segundo o formato seguinte: 

Fiscal Único 
Efetivo António Borges e Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (desde 1 abril 2013) 

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

No âmbito das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à sociedade, 

os n.º 2 e n.º 5 do art.º 15 dos Estatutos desta Entidade Pública Empresarial, dispõem que o Fiscal Único e suplente 

eram nomeados através de despacho do Ministro do Estado e das Finanças, obrigatoriamente de entre Revisores 

Oficiais de Contas ou de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas por um período de três anos, renovável apenas 

uma vez, sendo a respetiva remuneração fixada por despacho daquele membro do Governo. A remuneração ilíquida do 

Fiscal Único efetivo do CHLC será constante do contrato da prestação de serviços a celebrar entre o Conselho de 

Administração e o respetivo Fiscal Único, em harmonia com o estabelecido nos artigos 59º e 60º dos Estatutos da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 

meses da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao Presidente do Conselho de Administração 

do CHLC, sem prejuízo do previsto no n.º 1 da alínea o) do n.º 9 do art.º 27 da Lei n.º 66/B/2012, de 31 de Dezembro e 

das reduções futuras que vierem a ser legalmente definidas. 

O Fiscal Único, António Borges & Associados, SROC nº 69, representada pelo Dr. António Alexandre Pereira Borges, 

ROC nº 559, só esteve em exercício até ao final de maio de 2016, na medida em que atingiu o limite de idade e apesar 

das inúmeras diligências efetuadas pelo Conselho de Administração do CHLC, EPE, o mesmo não foi substituído, nos 

restantes meses do ano. 

Por Despacho nº 89/2017-SEATF de 25 de janeiro, foi nomeado em regime de substituição, o Fiscal Único CFA-CRAVO, 

FORTES, ANTÃO & ASSOCIADOS, SROC, LDA inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob o nº 

87, registada na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) sob o nº 20161415, representada pelo Dr. 

Avelino Azevedo Antão, inscrito na OROC nº 589 e registado na CMVM sob o nº 20160244, o qual não aceitou o referido 

cargo.  

Mandato 

Cargo 

Identificação SROC/ROC Designação Remuneração 
Mensal 

Contratada 
(sem IVA) 

N.º de 
Mandatos 
exercidos 

na 
sociedade 

(Início - 
Fim) Nome N.º na 

OROC 
N.º na 
CMVM 

Forma 
(*) Data 

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

2013 1.300.09 € 1 

2013-2015 Fiscal Único-
suplente 

Cravo, Fortes, Antão 
& Associados, SROC 87   D 25-03-

2013 0,00 € 1 

Nome 
Remuneração Anual 

Bruto (1) 
Reduções 

Remuneratórias 
(2) 

Reversão 
Remuneratória (3) 

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

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

Cravo, Fortes, Antão & 
Associados, SROC       0,00 € 

 
Nota: O Fiscal Único, só esteve em exercício até ao final de maio de 2016. Apesar das inúmeras diligências efetuadas pelo Conselho de Administração 

do CHLC, EPE, o mesmo não foi substituído, nos restantes meses do ano. 
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Com a publicação do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHLC, pelo facto de estar abrangido pela Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro, viu a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial passar a ser 

exercida por um conselho fiscal e por um Revisor Oficial de Contas ou por uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas que não seja membro daquele órgão, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários. 

Na sequência desta alteração legal, foi designado o Conselho Fiscal do CHLC, em 28 de novembro de, por Despacho 

conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado da Saúde, nos termos indicados infra e iniciou-se 

competente processo para identificação de um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas. 

Conselho Fiscal: 

 Presidente: Dr. João de Faria Rodrigues 

 Vogal: Dr.ª Luísa Maria do Rosário Roque 

 Vogal: Dr. Hermenegildo Emílio dos Vultos 

 Vogal Suplente: Dr.ª Maria Fernanda Joanaz Silva Martins 

Os membros do conselho fiscal são nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da saúde, por um período de três anos, renovável por uma única vez. O Revisor Oficial de Contas é nomeado 

por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sob proposta 

fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de três anos, renovável por uma única vez. 

A remuneração do conselho fiscal é fixada no despacho a que se refere o n.º 3, atendendo ao grau de complexidade e 

de exigência inerente ao exercício do respetivo cargo e tendo em conta os critérios de classificação do hospital EPE, 

fixados na resolução do Conselho de Ministros a que se refere o n.º 4 do artigo 28.º do Estatuto do Gestor Público. 

Nos termos do artigo 15.º dos Estatutos do CHLC, a fiscalização compete a um Conselho Fiscal, constituído por três 

membros efetivos e por um suplente, sendo um deles o Presidente do órgão, e um Revisor Oficial de Contas ou uma 

sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele órgão, obrigatoriamente de entre os auditores 

registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  

Os membros do Conselho Fiscal foram nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças, de 23 de novembro de 2017, e da saúde, de 28 de novembro de 2017, para o mandato 2017-2019, 

renovável por uma única vez. 

Cessando o mandato do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, mantém-se os titulares em exercício de funções 

até à designação de novos ou à declaração ministerial de cessação de funções. 

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

 

2017 - 2019 Presidente João de Faria Rodrigues Despacho Conjunto
23/11/2017 e 

28/11/2017
1.362,02

2017 - 2019 Vogal
Luísa Maria do Rosário 

Roque
Despacho Conjunto

23/11/2017 e 

28/11/2017
1.021,51

2017 - 2019 Vogal
Hermenegildo Emílio dos 

Vultos
Despacho Conjunto

23/11/2017 e 

28/11/2017
1.021,51

2017 - 2019 Vogal
Maria Fernanda Joanaz Silva 

Martins
Despacho Conjunto

23/11/2017 e 

28/11/2017
1.021,51

Estatuto Remuneratório 

Mensal Fixado (€)
(Início-Fim)

Cargo Nome

Designação

Forma (1) Data

Mandato
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2.  Ident if icação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matér ias Financeiras que se considerem 

independentes, nos termos do n.º  5 do art igo 414.º, do CSC.  

Consideram-se independentes, para efeitos do estipulado no Código das Sociedades Comerciais, todos os membros do 

Conselho Fiscal, na sua atual composição (Dr. João de Faria Rodrigues – Presidente e Dra. Luísa Maria do Rosário Roque 

e Dr. Hermenegildo Emílio dos Vultos – Vogais) 

3.  Apresentação de elementos curr iculares re levantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da 

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

e outros. Deverão especif icamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas,  pelo menos,  nos 

últ imos 5 anos.  

O Conselho Fiscal é composto por: 

Presidente – João de Faria Rodrigues 

Data de nascimento: 31 de outubro de 1955 

Habilitações Académicas 

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia Universidade 

Técnica de Lisboa (1980) 

Qualificações Profissionais 

Revisor Oficial de Contas (1992) 

Técnico Oficial de Contas/Contabilista Certificado (1980) 

Atividade Profissional nos últimos 5 anos 

Revisor Oficial de Contas desde 1992.  

Membro do Conselho Fiscal da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (mandato 2018/2020) 

Membro do Conselho Fiscal da SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA NEVES CORVO S.A. (mandatos de 

2013/2015 e 2016/2018) 

Membro não executivo do Conselho de Administração do BES, integrando a Comissão de Auditoria (de março 

2008 a julho 2014) 

Membro do Conselho Fiscal da PARTRAN – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (mandato 

2009/2012 e 2013/2016) 

Membro do Conselho Fiscal da T-VIDA – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. (mandato 2010/2013 e 

2014/2017) 

Membro do Conselho Fiscal da SEGUROS LOGO, S.A. (mandato 2011/2014) 

Outras Atividades Profissionais relevantes: 

Acompanhamento da revisão do sistema de controlo interno em duas sociedades de Revisores Oficiais de 

Contas, com vista à sua atualização face aos novos normativos da profissão. 

No âmbito da sua colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem realizado ações de 

formação específica na área de auditoria  
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Desempenho de funções de Controlador Relator. No âmbito destas funções tem efetuado controlo de 

qualidade a ROC individuais e a SROC de pequena e grande dimensão. 

 

Vogal – Luísa Maria do Rosário Roque 

Data de nascimento:25 de maio de 1965 

Habilitações Académicas 

2017 – Doutoranda no ISCTE-IUL – DBA - Doctor of Business Administration 

2015 - Mestre em Auditoria pelo I.S.C.A.L. － Lisboa, do qual obteve o prémio de Excelência  

1999 – Pós-Graduação em mercados Financeiros pelo I.F.B. － Lisboa 

1993 – Licenciatura em Gestão de Empresas pelo I.S.L.A. － Lisboa 

1991 – Bacharelato em Gestão de empresas pelo I.S.L.A. － Santarém 

Qualificações Profissionais 

07/2016 – Atual: Assessoria financeira – D.G.T.F. – Lisboa 

Carreira técnica superior, na área financeira no Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do 

Estado: assessoria técnica no âmbito do estudo preparação e acompanhamento das matérias respeitantes ao 

exercício da função financeira do setor público empresarial e ao exercício da função acionista do Estado. 

Acompanhamento das empresas: Parpública, SGPS, SA; Metro de Lisboa, EPE; Infraestruturas de Portugal, 

SA., quanto à implementação das decisões dos acionistas ou da tutela e avaliar o cumprimento dos objetivos 

quantitativos e das regras de boas práticas de gestão, assim como na identificação e avaliação crítica de 

desvios na execução dos instrumentos previsionais de gestão das empresas públicas para reporte ao membro 

do Governo responsável. Colaborar também com outras unidades orgânicas, relativamente à análise dos 

pedidos de aumentos de capital e de empréstimos, assim como em processos de alienação apresentados por 

empresas do setor empresarial do Estado. 

12/2015 – 06/2016: Assessoria financeira – Ministério do Ambiente – Lisboa 

Adjunta no Gabinete do Ministro do Ambiente para as matérias financeiras e desenvolvimento e 

acompanhamento do orçamento do Ministério. Representante do Ministério nos Grupos de trabalho relativo a 

matérias sobre auxílios de Estado e sobre a metodologia de cálculo do estatuto remuneratório dos Gabinetes 

Ministeriais. 

10/2001 – 12/2015: Assessoria financeira – D.G.T.F. – Lisboa 

Carreira técnica superior, na área financeira no Departamento de Intervenção Financeira do Estado. 

Acompanhamento das empresas: APDL, APS, APA, APL, APSS, AdP, SGPS, Casa da Música-Porto 2001, 

TNDM II, PORTUGAL 2004, Portugal vela 2007, CNEMA, DECOVIZ, EURO 2004, TEVITOM, TEVIZ, STCP, 

CARRIS, CTT e Hospitais EPE's, 

03/1996 – 09/2001: Assessoria financeira – D.G.T.F. – Lisboa 

Carreira técnica superior, na área financeira, Direção de Apoios Financeiros a exercer as seguintes funções: 

Concessão de garantias pessoais do Estado; Gestão das garantias;Concessão e acompanhamento das 

garantias de cobertura de variação cambial. 



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

42/150 

Outras Funções: 

2017 – Atual: Vogal do Conselho Fiscal da SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

2008 – Atual: Presidente do Conselho Fiscal da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões. 

2006 – Atual: Presidente do conselho Fiscal da FNMF – Fundação Nacional do Museu Ferroviário. 

2009 – Atual: Secretária da Mesa da A.G. da EMPORDEF – Empresa Portuguesa de Defesa, SGPS, S.A 

2008 – Atual: Secretária da Mesa da A.G. da APFF – Administração dos Porto da Figueira da Foz, S.A. 

2007 – 2012: Vice-Presidente da Mesa da A.G. da NAER – Novo Aeroporto de Portugal, S.A. 

2005-2013: Vice-Presidente da Mesa da A.G. da ANA Aeroportos de Portugal, S.A.  

2005 – 2007: Secretária da Mesa da A.G. da Portugal Vela 2007, S.A. 

2002 – 2005: Presidente da Mesa da A.G. do Hospital José Joaquim Fernandes, S.A. 

2002 – 2005: Secretária da Mesa da A.G. do Hospital Garcia de Orta, S.A.  

Atividade de Docência e Formação: 

1991 – 1998: Professora Contratada – Ensino Secundário 

Lecionou as disciplinas de Contabilidade, Cálculo Financeiro e Matemática. 

2001 – 2002 e 2013: Formação 

Cálculo Financeiro; Empréstimos; Legislação e Práticas adotadas nas Empresas Públicas. 

Outras Atividades: 

2013: Oradora no congresso da OTOC com o tema "A Auditoria Interna nas Empresas da Saúde do Setor 

Empresarial do Estado"; 

2011 e 2008: Desenvolveu e acompanhou, no âmbito do PICATFIN, entre Portugal e São Tomé, a criação de 

uma base dados que, de forma integrada, permitisse a disponibilização e tratamento de informação referente 

à carteira das participações financeiras do Estado das empresas públicas em São Tomé. 

2000: Integrou o grupo de trabalho da Comissão EURO – DGT, como representante do Departamento de 

Intervenção Financeira do Estado. 

1999: Integrou o grupo de trabalho interno designado “Comissão do Plano de Contingência Ano 2000” que 

envolveu as diferentes áreas de intervenção da DGT, como representante do Departamento de Intervenção 

Financeira do Estado. 

Publicações: 

2015: “Influência do Modelo de Governação das Administrações Portuárias no seu Desempenho”; Riscos 

Editora – Prefácio do Dr. Amadeu Rocha. 

2012: Participou no “Relatório de remunerações dos gestores públicos em 2011”, disponível em: 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/relatorios-de-remuneracoes; 

2010: Participou no “Relatório PBG 2009”, disponível em: http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-

see/relatorios-dos-principios-de-bom-governo. 
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2009: Participou no “Relatório PBG 2008", disponível em: http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-

see/relatorios-dos-principios-de-bom-governo. 

 

Vogal – Hermenegildo Emílio dos Vultos 

Data de nascimento:27 de dezembro de 1953 

Habilitações Académicas 

Licenciado em Economia, e Bacharelato em Contabilidade e Administração 

Qualificações Profissionais 

Diretor do Departamento de Administração Geral na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo 

Membro da Ordem dos Contabilistas certificados 

Outras Atividades Profissionais relevantes: 

Inspetor na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), (setembro de 1999, a 10 de abril de 2016), de 

1988 a setembro de 1999 exerceu funções no Tribunal de Contas, 

Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, (1981 a 1988), e entre 15 de setembro de 1975 e outubro de 

1981, exerceu funções no Instituto de Apoio ao Retomo de Nacionais (IARN) e Alto Comissariado para os 

Desalojados. 

 

Vogal Suplente – Maria Fernanda Joanaz Silva Martins 

Habilitações Académicas 

Curso conducente ao Mestrado em Gestão e Administração Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas (2006) 

Pós-graduação em Gestão e Controlo de Dinheiros Públicos, pela Universidade Autónoma de Lisboa (2000)  

Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1983) 

Experiência Profissional 

Na Administração Pública 

 Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública - Diretora da 
Direção de Serviços das Participações do Estado (desde novembro/2007).  

Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública - Assessora na área 

de acompanhamento das empresas do Setor Empresarial do Estado (2006-2007).  

INETI - Instituto de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ministério da Inovação e Tecnologia - Diretora de 

Serviços, responsável pelas áreas financeira e de património (2003-2005).  

INGA - Instituto Nacional de Garantia Agrícola - Ministério da Agricultura - Chefe de Serviço, responsável pela 

gestão financeira do Instituto (2001-2003).  

Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças – Ministério das Finanças – Assessora (2000).  

IGCP - Instituto de Gestão do Crédito Público - Ministério das Finanças - Técnico Superior do Gabinete de 

Estudos (1998-2000).  
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Direção-Geral da Junta do Crédito Público - Ministério das Finanças - Técnico Superior do Gabinete de Estudos 

(1996-1998).  

Direção-Geral do Tesouro - Ministério das Finanças - Chefe de Divisão, responsável pelas Operações Ativas 

do Estado (1993-1996).  

Direção-Geral do Tesouro - Ministério das Finanças - Técnico Superior, na área dos apoios financeiros dos 

Estado (1983-1993).  

Outras 

Presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto, S.A. (mandatos 2007-2009, 2012-2014 e 2016-2018). 

Presidente do Conselho Fiscal da NAV Portugal, E.P.E. (mandato 2015-2017) 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Carris, S.A. (mandatos 2012-2014 e 2015-2017). 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Docapesca - Portos e Lotas, S.A. (mandatos 2007-2009, 2012-

2014 e 2015-2017).  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Empordef, S.A. (mandatos 2007-2009 e 2011-2013, continuando 

a assegurar o cargo). 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. (mandatos 2008-2010, 

2012-2014 e 2015-2017). 

Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo, S.A. (mandato 2011-2013, continuando a assegurar o cargo até 

2017). 

Secretária da Mesa da Assembleia-Geral da EP - Estradas de Portugal, S.A. (mandatos 2007-2009, 2010-2012 

2012-2014)     

Vogal do Conselho Fiscal da CTT Correios de Portugal, S.A. (2012 e 2013). 

Vogal Suplente do Conselho Fiscal da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. (2012 e 2013). 

Vogal suplente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (mandato 2010-2012) 

Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Parque Expo, S.A. (mandato 2007-2009) 

Membro do Conselho Consultivo da Portugal Vela 2007, S.A. (2006-2007) 
 

4.  Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal , da Comissão de Auditor ia, do Conselho Geral e 

de Supervisão ou da Comissão para as Matérias F inanceiras, indicando designadamente, consoante 

aplicável:  

a) Número de reuniões real izadas e respeti vo grau de assiduidade por parte de cada membro , 

apresentados segundo o formato seguinte:  

N.º Reuniões Local de 
realização Intervenientes na reunião Ausências dos membros do 

Órgão de Fiscalização 

Ata n.º 1 de 27 de 
dezembro de 2017 Sede da empresa 

Todos os membros do Conselho 
Fiscal e a Presidente e um Vogal 
do Conselho de Administração e a 
responsável financeira do CHLC 

Não se verificaram ausências 

Ata n.º 2 de 28 de 
dezembro de 2017 Sede da empresa Todos os membros do Conselho 

Fiscal  Não se verificaram ausências 

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

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercíc io;  

Presidente – João de Faria Rodrigues 
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Revisor Oficial de Contas em termos individuais de pequenas entidades.  

Membro do Conselho Fiscal da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas  

Membro do Conselho Fiscal da SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA NEVES CORVO S.A. 

 

Vogal – Luísa Maria do Rosário Roque 

Técnica superior, na área financeira no Gabinete de Apoio e Coordenação do Setor Empresarial do Estado. 

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

Vogal do Conselho Fiscal da SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de 
Crédito, S.A. 

Presidente do Conselho Fiscal da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões. 

Presidente do conselho Fiscal da FNMF – Fundação Nacional do Museu Ferroviário. 

Secretária da Mesa da A.G. da EMPORDEF – Empresa Portuguesa de Defesa, SGPS, S.A 

Secretária da Mesa da A.G. da APFF – Administração dos Porto da Figueira da Foz, S.A. 

 

Vogal – Hermenegildo Emílio dos Vultos 

Diretor do Departamento de Administração Geral da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

 

Vogal suplemente- Maria Fernanda Joanaz Silva Martins 

Na Administração Pública 

 •Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública - Diretora da Direção de 

Serviços das Participações do Estado (desde novembro/2007).  

• Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública - Assessora na área de 

acompanhamento das empresas do Setor Empresarial do Estado (2006-2007).  

• INETI - Instituto de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ministério da Inovação e Tecnologia - Diretora de Serviços, 

responsável pelas áreas financeira e de património (2003-2005).  

• INGA - Instituto Nacional de Garantia Agrícola - Ministério da Agricultura - Chefe de Serviço, responsável pela gestão 

financeira do Instituto (2001-2003).  

• Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças – Ministério das Finanças – Assessora (2000).  

• IGCP - Instituto de Gestão do Crédito Público - Ministério das Finanças - Técnico Superior do Gabinete de Estudos 

(1998-2000).  

• Direção-Geral da Junta do Crédito Público - Ministério das Finanças - Técnico Superior do Gabinete de Estudos (1996-

1998).  

• Direção-Geral do Tesouro - Ministério das Finanças - Chefe de Divisão, responsável pelas Operações Ativas do Estado 

(1993-1996).  

• Direção-Geral do Tesouro - Ministério das Finanças - Técnico Superior, na área dos apoios financeiros dos Estado 

(1983-1993).  

 

Outras 

• Presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto, S.A. (mandatos 2007-2009, 2012-2014 e 2016-2018). 
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• Presidente do Conselho Fiscal da NAV Portugal, E.P.E. (mandato 2015-2017) 

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Carris, S.A. (mandatos 2012-2014 e 2015-2017). 

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Docapesca - Portos e Lotas, S.A. (mandatos 2007-2009, 2012-2014 e 

2015-2017).  

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Empordef, S.A. (mandatos 2007-2009 e 2011-2013, continuando a 

assegurar o cargo). 

• Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. (mandatos 2008-2010, 2012-

2014 e 2015-2017). 

• Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo, S.A. (mandato 2011-2013, continuando a assegurar o cargo até 2017). 

• Secretária da Mesa da Assembleia-Geral da EP - Estradas de Portugal, S.A. (mandatos 2007-2009, 2010-2012 e 2012-

2014)     

• Vogal do Conselho Fiscal da CTT Correios de Portugal, S.A. (2012 e 2013). 

• Vogal Suplente do Conselho Fiscal da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. (2012 e 2013). 

• Vogal suplente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (mandato 2010-2012) 

• Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Parque Expo, S.A. (mandato 2007-2009) 

• Membro do Conselho Consultivo da Portugal Vela 2007, S.A. (2006-2007) 

 

c) Procedimentos e cr itér ios aplicáveis à intervenção do órgão de f iscal ização para efeitos de contratação 

de serviços adic ionais ao auditor  externo;  

Face à data da sua designação, o Conselho Fiscal encontra-se ainda a desenvolver os procedimentos necessários para 

selecionar o Revisor Oficial de Contas para apresentar ao acionista uma proposta, tendo em vista a sua nomeação, no 

âmbito dos deveres atribuídos ao órgão de fiscalização pela alínea f), do n.º 3, do artigo 3.º da Lei 148/2015, de 9 de 

setembro, e em cumprimento do estabelecido no artigo n.º 446º, nº 1, do CSC e do n.º 4 do artigo 15.º dos Estatutos dos 

Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, EPE, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro.  

Assim, não foram contratados quaisquer serviços adicionais a serviços de auditoria ao auditor externo, nem se encontram 

definidos ainda quaisquer procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para o efeito. 

d) Outras funções dos órgãos de f iscalização e, se aplicável,  da Comissão para as Matérias F inanceiras.  

O órgão de fiscalização não desempenhou outras funções no CHLC.  

 

E. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC)  

1.  Ident if icação,  membros efet ivo e suplente,  da Sociedade de Revisores Ofic ia is de Contas (SROC), do 

ROC e respet ivos números de inscr ição na Ordem dos Revisores Of ic iais de Contas (OROC) e na 

Comissão do Mercado de Valores Mobil iár ios (CMVM), caso aplicável,  e dos sócios ROC que a 

representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto da 

entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorr ido alteração de mandato durante o ano em reporte, a ent idade 

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



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

47/150 

2.  Indicação das l imitações, legais e outras, relat ivamente ao número de anos em que o ROC presta 

serviços à ent idade.  

3.  Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto da 

entidade/grupo, bem como indic ação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, 

incluindo o ano a que se refere o presente relatór io , bem assim como a remuneração re lativa ao ano em 

referência, apresentados segundo os formatos seguintes:  

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 

Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC) 

 

Fiscal Único 

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

No âmbito das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à sociedade, 

os n.º 2 e n.º 5 do art.º 15 dos Estatutos desta Entidade Pública Empresarial, dispõem que o Fiscal Único e suplente 

são nomeados através de despacho do Ministro do Estado e das Finanças, obrigatoriamente de entre Revisores Oficiais 

de Contas ou de Sociedades de Revisores Oficiais de Contas por um período de três anos, renovável apenas uma vez, 

sendo a respetiva remuneração fixada por despacho daquele membro do Governo. A remuneração ilíquida do Fiscal 

Único efetivo do CHLC será constante do contrato da prestação de serviços a celebrar entre o Conselho de 

Administração e o respetivo Fiscal Único, em harmonia com o estabelecido nos artigos 59º e 60º dos Estatutos da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 

meses da remuneração global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao Presidente do Conselho de Administração 

do CHLC, sem prejuízo do previsto no n.º 1 da alínea o) do n.º 9 do art.º 27 da Lei n.º 66/B/2012, de 31 de Dezembro e 

das reduções futuras que vierem a ser legalmente definidas. 

O Fiscal Único, António Borges & Associados, SROC nº 69, representada pelo Dr. António Alexandre Pereira Borges, 

ROC nº 559, só esteve em exercício até ao final de maio de 2016, na medida em que atingiu o limite de idade, e apesar 

das inúmeras diligências efetuadas pelo Conselho de Administração do CHLC, EPE, o mesmo não foi substituído, nos 

restantes meses do ano. 

Por Despacho nº 89/2017-SEATF de 25 de janeiro, foi nomeado em regime de substituição, o Fiscal Único CFA-CRAVO, 

FORTES, ANTÃO & ASSOCIADOS, SROC, LDA inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob o nº 

87, registada na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) sob o nº 20161415, representada pelo Dr. 

Avelino Azevedo Antão, inscrito na OROC nº 589 e registado na CMVM sob o nº 20160244, o qual não aceitou o referido 

cargo. (ver a informação constante no capitulo especifico). 

 

Mandato 

Cargo 

Identificação SROC/ROC Designação Remuneração 
Mensal 

Contratada 
(sem IVA) 

N.º de 
Mandatos 
exercidos 

na 
sociedade 

(Início - 
Fim) Nome N.º na 

OROC 
N.º na 
CMVM 

Forma 
(*) Data 

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

2013-2015 Fiscal Único-
suplente 

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

 

Nome Remuneração Anual 
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Bruto (1) Reduções 
Remuneratórias (2) 

Reversão 
Remuneratória (3) 

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

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

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

 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHLC, pelo facto de estar abrangido pela Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro, viu a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial passar a ser 

exercida por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas ou por uma Sociedade de Revisores Ooficiais de 

Contas que não seja membro daquele órgão, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários. 

Na sequência desta alteração legal, foi designado o Conselho Fiscal do CHLC, em 28.11.2017, por despacho conjunto 

o Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado da Saúde, nos termos acima indicados e iniciou-se 

competente processo para identificação de um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, ainda não concluído. 

 

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

a SROC, caso aplicável .  

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

 

F. AUDITOR EXTERNO 

O CHLC não tem Auditor Externo. 

 

VI. Organização Interna 
A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÕES 

1.  Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da ent idade.  

Os Estatutos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE encontram-se aprovados pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 

de fevereiro. A alteração dos estatutos de empresas públicas é realizada através de Decreto-Lei ou nos termos do 

Código das Sociedades Comerciais, consoante se trate de Entidade Pública Empresarial ou Sociedade Comercial, 

devendo os projetos de alteração ser devidamente fundamentados e aprovados pelo titular da função acionista, nos 

termos do art.º 36.º do Regime Jurídico do Sector Público Empresarial 

2.  Caraterização dos meios e polít ica de comunicação de irregularidades ocorr idas na entidade.  

O CHLC dispõe de um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de 

Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao Auditor Interno a responsabilidade pela sua 

avaliação. 
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O sistema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos 

estabelecidos no CHLC e tem por base um adequado sistema de gestão de risco, um sistema de informação e de 

comunicação e um processo de monitorização que assegure a respetiva adequação e eficácia em todas as áreas de 

intervenção. 

Mediante proposta do serviço de Auditoria Interna, deve ser aprovado pelo CA do CHLC o regulamento que defina as 

regras e procedimentos de comunicação interna de irregularidades. 

 

3.  Indicação das pol ít icas antifraude adotadas e identi f icação de ferramentas existentes com vista à 

mit igação e prevenção de fraude organizaciona l.  

No âmbito das políticas anti-fraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e 

prevenção da fraude organizacional, o CHLC deu cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da 

Corrupção procedendo à elaboração do seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para o 

triénio 2016-2018, aprovado em janeiro 2016. Este plano foi remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem 

como ao Ministério da Saúde, que tutela a empresa, tendo sido dado conhecimento a todos os trabalhadores da empresa 

através da sua publicação na internet e na intranet da empresa. 

Em concretização daquele Plano foram decididas as seguintes medidas transversais a toda a instituição: 

 Criação de um Grupo de Trabalho que aumente a qualidade e abrangência do atual Plano, e que assegure 

a implementação das medidas nele constantes; 

 Estabelecimento de um organograma de acompanhamento de implementação do Plano e revisão/ 

atualização das medidas previstas; 

 Elaboração anual de Relatório sobre a execução do Plano; 

 Divulgação do Plano de gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas no sítio da Internet e Intranet; 

(http://www.chlc.min-

saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_In

fraccoes_Conexas_2016_2018.pdf 

Encontra-se em elaboração o Relatório Identificativo das Ocorrências de 2017. 

 

B. Controlo interno e gestão de riscos4 
1.  Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI)  compatível com a dimensão e 

complexidade da ent idade, de modo a proteger os investimentos e os seus at ivos (este deve abarcar 

todos os r iscos re levantes para a entidade).  

O Sistema de Controlo Interno (SCI) tem como pilar essencial o Serviço de Auditoria Interna. Este Serviço está previsto 

nos Estatutos do CHLC e tem como competência a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, 

nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento contínuo. Na sua atividade deve fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações 

sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços, receber as comunicações de irregularidades 

sobre a organização e funcionamento do hospital EPE, apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, 

colaboradores, utentes e cidadãos em geral, elaborar o plano anual de auditoria interna e um relatório, anualmente, 

                                                           
4 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da informação implica 
que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
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sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas 

corretivas a adotar e ainda elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos 

relatórios anuais de execução. 

Para além do Serviço de Auditoria Interna, o CHL enquadra, também, no seu SCI, os contributos de outras unidades 

com competências no controlo de riscos em áreas particulares: o Gabinete de Auditoria Clínica, o Gabinete de Gestão 

do Risco, o Grupo de Coordenação Local do PPCIRA, a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho e a Comissão 

de Catástrofe e Emergência. 

No que respeita à organização do CHLC, enquanto hospital EPE, o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela 

fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial, competindo-lhe verificar a regularidade dos 

registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de gestão 

do exercício e certificar as contas. 

 
2.  Ident if icação de pessoas,  órgãos ou comissões responsáveis pela auditor ia interna e/ ou pela 

implementação de sistema de gestão e controlo de r isco que permita antecipar e minimizar os r iscos 

inerentes à atividade desenvolvida.  

O Serviço de Auditoria Interna é composto por: 

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

3.  Em caso de existência de um plano estratégico e de pol ít ica de r isco da ent idade, transcr ição da defin ição 

de níveis de r isco considerados aceitáveis e identi f icação das pr incipais medidas adotadas.  

O CHLC, elaborou um Plano Estratégico para o triénio 2016/2018 onde identifica os principais riscos e no seu Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas faz também esse levantamento e identifica medidas 

associadas. 

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

numa análise SWOT: 

a. Ausência de política de recursos humanos, agravados pelo facto de os profissionais mais qualificados estarem 

com idades “avançadas”, 

b. Enorme dispersão geográfica das instituições hospitalares com instalações degradadas em que o hospital mais 

novo (MAC) tem perto de 100 anos, 

c.  Sistemas de Informação com insuficiente resposta às necessidades do Centro Hospitalar, 

d. Insuficiente capacidade instalada em MCDT, incapaz de responder a muitas das necessidades básicas do Centro 

Hospitalar, 

e. Ausência de autonomia e responsabilização, 

f.  Perspetiva ainda não concretizada da construção de um Novo Hospital que concentre todos os hospitais que 

constituem este Centro Hospitalar, e que tem sido responsável por alguma inércia, que tem influenciado 

negativamente, políticas de investimentos, políticas organizacionais e motivacionais, adiando soluções estruturais 

que são imprescindíveis a uma maior eficiência do Centro Hospitalar. 

g. Possível perda de influência clinica relativamente a outros Centros Hospitalares, 

h. Decisões governamentais fortemente restritivas que têm impedido a renovação natural deste conjunto de 

hospitais, 



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

51/150 

i. Incapacidade e eventual incumprimento contratual da ACSS, 

j. Desadequada legislação laboral não ajustada ao mercado de trabalho da Saúde. 

No Plano Estratégico para o triénio 2016/2018 constam as grandes Diretrizes e Orientações, e, anualmente, são definidas 

medidas tendo em vista a sua implementação e concretização no Plano de Desempenho, no PAO – Plano de Atividades e 

Orçamento e noutros de documentos específicos. 

Como já mencionado, o CHLC possui um Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas para o triénio 
2016/2018, aprovado e publicado no seu website, onde identifica os riscos e as medidas de prevenção (págs. 22 a 48). O 

referido Plano encontra-se em anexo. 

Identificação dos Risco e Criação de Medidas de Prevenção: 

Identificação 

i. Divulgação de informação confidencial e acesso aos dados do doente para proveito próprio; 

ii. Erros na faturação; 

iii. Erros nos registos, ou insuficiência de informação presentes nos mesmos; 

iv. Entrega de valores não coincidentes com o somatório dos recibos; 

v. Não emissão ou anulação indevida de recibos; 

vi. Extravio, danos e erros na identificação dos espólios (bens e valores); 

vii. Erros no registo do horário de trabalho (registo não coincidente com o horário praticado); 

viii. Favorecimento no acesso Urgência Geral de utentes, no momento da admissão e nas visitas; 

ix. Favorecimento pessoal na marcação de consultas; 

x. Identificação incorreta de necessidades para fornecimento; 

xi. Especificações desajustadas às necessidades de contratação; 

xii. Falta de fundamentação das decisões de escolha do procedimento e de adjudicação; 

xiii. Situações de impedimento na composição dos júris e comissões técnicas na elaboração de procedimentos pré-

contratuais; 

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

 

Medidas 

a) Criação de um Grupo de Trabalho, que aumente a qualidade e abrangência do atual Plano, e que assegure a 

implementação das medidas nele contantes, o qual deve seguir as linhas de orientação do método de 

monitorização apresentadas, bem como, receber as denúncias das vitimas e testemunhas de atos suscetíveis de 

configurar as infrações em apreço; 

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

de Ética do CHLC, EPE; 

c) Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre atos que configuram a prática do crime de 

corrupção ou de infrações conexas; 

d) Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre as boas práticas no seio de cada 

departamento, bem como, sobre práticas devidas na execução dos procedimentos e na utilização dos recursos 

(físicos e humanos) dos hospitais; 

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

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

sinalizados; 

g) Criação de procedimentos internos sobre a conferência de faturas, sobre o acesso aos registos dos doentes e de 

funcionários, de verificação da execução dos contratos, de arquivo de documentos em ficheiro informático, bem 

como, revisão e atualização dos procedimentos existentes; 

h) Criação de diretório na intranet do CHLC, EPE com toda a matéria de prevenção da corrupção e riscos conexos, 

com a divulgação do Plano, legislação aplicável sobre o tema, código de ética e toda a informação sobre os 

princípios de bom governo das sociedades. 

i) Criação de mecanismos de acompanhamento da execução e gestão dos contratos; 

j) Segregação de funções no âmbito dos procedimentos prévios à contratação. 

 
Matriz do Risco: 

 

 

No CHLC, com a coordenação da Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, são desenvolvidas normas de boa 

prática com alargada participação pluriprofissional. A cada uma das áreas incumbe em seguida os respetivos mecanismos 

de divulgação, implementação, monitorização e atualização.  

A política da Qualidade do CHLC assenta na liderança dos processos relativos ao percurso do doente no Hospital, desde 

a sua admissão até à alta, passando pelos tratamentos e cuidados ministrados, incluindo a sua continuidade e interligação, 

assim como todos os processos de suporte, clínicos e não clínicos. 

Nas políticas são definidas as grandes linhas de orientação, estabelecidas estratégias e enquadrados os procedimentos da 

organização, estas dão depois lugar a procedimentos em que são definidas medidas e ações concretas a desenvolver para 

cada atividade em concreto. 
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4.  Explicitação, a inda que por  inclusão de organograma, das re la ções de dependência h ierárquica e/ou 

funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade.  

 
 

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

No que respeita às áreas funcionais com competências no controlo de riscos e, no âmbito da Governação Clínica, o 

CHLC tem o Gabinete de Auditoria Clínica e o Gabinete de Gestão do Risco. Existem também a Grupo de Coordenação 

Local PPCIRA, a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho e a Comissão de Catástrofe e Emergência. 

6.  Ident if icação e descrição dos principais t ipos de r iscos (económicos, f inanceiros,  operacionais e 

juríd icos) a que a entidade se expõe no exercício da at ividade.  

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

a. Ausência de política de recursos humanos, agravados pelo facto de os profissionais mais qualificados 

estarem com idades “avançadas”, 

b.  Enorme dispersão geográfica das instituições hospitalares com instalações degradadas em que o hospital 

mais novo (MAC) tem perto de 100 anos, 

c.  Sistemas de Informação com insuficiente resposta às necessidades do Centro Hospitalar, 

d.  Insuficiente capacidade instalada em MCDT, incapaz de responder a muitas das necessidades básicas do 

Centro Hospitalar, 

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

constituem este Centro Hospitalar, e que tem sido responsável por alguma inércia, que tem influenciado 

negativamente, políticas de investimentos, políticas organizacionais e motivacionais, adiando soluções 

estruturais que são imprescindíveis a uma maior eficiência do Centro Hospitalar. 

g.  Possível perda de influência clinica relativamente a outros Centros Hospitalares, 

h.  Decisões governamentais fortemente restritivas que têm impedido a renovação natural deste conjunto de 

hospitais, 

i. Incapacidade e eventual incumprimento contratual da ACSS, 

j. Desadequada legislação laboral não ajustada ao mercado de trabalho da Saúde. 

 

E outros riscos constante no Plano de Prevenção de Risco de Corrupção e Infrações Conexas. 

7.  Descrição do processo de identi f icação, aval iação, acompanhamento, controlo, gestão e mit igação de 

r iscos.  

Os processos de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos, estão descritos nos 

procedimentos n.º 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118 da Política de Gestão do Risco 

do CHLC, nos procedimentos n.º 108, 113 e 115 da Política de Saúde e Segurança no Trabalho, no procedimento n.º 

116 da Política do Controlo de Infeção e no procedimento n.º 105 da Política de Gestão Financeira. Estes procedimentos 

estão disponíveis para consulta de todos os colaboradores na intranet do CHLC. 

O CHLC, para assegurar que é capaz de continuar a dar resposta às necessidades da comunidade, mesmo nas 

situações mais adversas tem criados procedimentos específicos para guiar a sua atuação em potenciais situações de 

quebra nos seus sistemas – Sistema saúde SIS 102, 103, 105,106,107,108,109,113,114,115,116,117,118. 

O Serviço de Auditoria Interna realiza auditorias, avaliações e produz informação e relatórios consequentes, onde se 

apontam propostas de intervenção sempre que necessário. Com base nesta informação, o Conselho de Administração 

decide medidas de mitigação dos riscos. 

O Grupo Local para Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos, realiza várias atividades: 

 Estratégia Multimodal das Precauções Básicas de Controlo da Infeção 

Os Hospitais que constituem o CHLC aderiram à “Estratégia Multimodal das Precauções Básicas de Controlo da 

Infeção” (PBCI) da Direção Geral de Saúde (DGS). A  sua implementação constitui uma estratégia primária de eficácia 

comprovada, na minimização do risco de infeção.  

 Monitorização das infeções hospitalares 

O CHLC participa nos programas mandatórios de vigilância epidemiológica europeus e da DGS: HAI-Cirurgia e HAI-

UCI, INCS e VE-UCIN, respetivamente. Diariamente, o GCL-PPCIRA promove a vigilância epidemiológica dos 

microrganismos alerta e multirresistentes e a implementação, em tempo útil, das medidas adequadas e possíveis de 

isolamento/precaução de contacto e baseadas na via de transmissão. 

Programa de apoio à prescrição de antibióticos 

O GCL-PPCIRA tem desenvolvido um programa de apoio à prescrição de antibióticos (PAPA) especialmente dirigido 

para os carbapenemos e quinolonas, verificando-se uma redução significativa do consumo destes fármacos, desde 

2014.  
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Prevenção da Transmissão das Resistências aos Antimicrobianos 

O CHLC seguindo a Recomendação “PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ENTEROBACTERIÁCEAS 

RESISTENTES AOS CARBAPENEMOS EM HOSPITAIS DE CUIDADOS DE AGUDOS”, de Maio de 2017, da 

DGS/PPCIRA, iniciou o rastreio das Enterobactereaceas resistentes aos carbapenemos (ERC) nas Unidades de 

elevado risco (Unidades de Cuidados Intensivos, Unidade de Transplantes e Hematologia), em Agosto de 2017.  

Implementação de Normas de Orientação Clínica 

 O CHLC apesar dos constrangimentos financeiros tenta cumprir as NOC da DGS, nomeadamente, a Norma 018/2014 

(actualização 27/04/2015) “Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphylococcusaureus Resistente à 

Meticilina (MRSA) nos Hospitais e Unidades de Internamento de Cuidados Continuados Integrados”, de forma a atingir 

uma taxa de MRSA de 20%, em 2020, como preconiza o Plano Nacional de Segurança do Doente, e, reduzir em cada 

ano a taxa em 5% (índice de Qualidade PPCIRA). No CHLC, a taxa de MRSA, nos isolados invasivos, foi de 29,3%, 

no último quadrimestre de 2017, tendo partido de um valor de 45%, no 1º quadrimestre de 2016. 

Plano anual de auditorias  

O GCL-PPCIRA tem um programa anual de auditorias internas, instrumento facilitador para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde.  

 Sistema Documental da Qualidade 

O GCL-PPCIRA elabora e revê periodicamente e sempre que necessário, um vasto sistema documental associado à 

política de prevenção e controlo das infecções e da resistência aos antimicrobianos e participa na elaboração e revisão 

de procedimentos multissetoriais das políticas de gestão ambiental, gestão de dispositivos médicos, aprovisionamento 

e transportes, do CHLC, entre outras. Estes documentos definem as boas práticas, uniformizam os procedimentos, 

fundamentados num projecto institucional de melhoria contínua, recorrendo à mais actualizada informação científica 

produzida por organizações como o ECDC, CDC e a DGS. 

Gestão e análise de incidentes 

O GCL-PPCIRA colabora com o Gabinete de Segurança do Doente (GSD) na identificação, gestão e análise de 

incidentes de IACS. O CHLC dispõe de uma plataforma informática (HER+) que facilita o relato dos incidentes e a 

comunicação entre os intervenientes, possibilitando a divulgação de recomendações e alertas de segurança. Em 

situações de incidentes de risco elevado é utilizada a ferramenta de análise causa-raiz. 
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Programa de Formação Contínua 

O GCL-PPCIRA desenvolve anualmente um plano de formação que inclui sessões efetuadas com o apoio da AGF e 

ações de formação em serviço, dirigidas aos profissionais, com a participação ativa dos interlocutores das Unidades. 

Nesse plano está incluída a “Formação Mandatória em Precauções Básicas de Controlo de Infeção” e os temas major 

do PPCIRA. As sessões nas Unidades são também boas práticas na divulgação das NOC, recomendações e 

procedimentos bem como dos resultados das auditorias e monitorização das taxas locais de infeção hospitalar. 

Na gestão proactiva dos riscos, o GGR realiza avaliações sistemáticas e monitorizações das medidas desencadeadas 

para o controlo dos riscos detetados. As monitorizações das avaliações do risco são realizadas, anualmente, pela 

equipa do GGR, ou sempre que necessário, e as respetivas conclusões reportadas para implementação de melhorias. 

A Área de Saúde Ocupacional realiza exames médicos de admissão e de vigilância de saúde, (periódicos e ocasionais) 

aplicando protocolos clínicos específicos, elaborados com base nos riscos profissionais a que os trabalhadores estão 

expostos e emitindo o respetivo parecer sobre a aptidão; garante o acompanhamento e vigilância dos acidentes de 

trabalho, nomeadamente dos acidentes com exposição a risco biológico, de acordo com os protocolos estabelecidos; 

mantém e desenvolve os programas específicos de prevenção da exposição ao risco biológico. 

É anualmente elaborado um relatório sobre a implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, que implica a intervenção direta das várias Áreas visadas neste processo de avaliação, tudo com 

vista a ponderar respostas aos riscos identificados e a ajustar procedimentos sempre que necessário com vista a 

prevenir eventuais incidentes. O relatório encontra-se em fase de elaboração. 

Em termos de politica de Qualidade, está implementado o processo de revisão de procedimentos sempre que se 

detete a necessidade da sua atualização face a novas normas legais, instruções da tutela ou reporte dos profissionais. 

8.  Ident if icação dos principais elementos do SCI e de gestão de r isco implementados na ent idade 

relat ivamente ao processo de divulgação de informação f inanceira.  

O Serviço de Auditoria Interna tem como competência a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de 

riscos, nos domínios contabilístico, financeiro e operacional, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. 

Adicionalmente, e de acordo com os Estatutos, o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e controlo da 

legalidade da gestão financeira e patrimonial, competindo-lhe verificar a regularidade dos registos contabilísticos e 

documentos que lhe servem de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e certificar as 

contas. 

Todo o processo de divulgação de informação financeira, para além dos mecanismos de controlo interno, é 

acompanhado e validado por entidades externas, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a DGTF, a ACSS e a ARSLVT.  

 

C. Regulamentos e Códigos 
1.  Referência sumár ia aos regulamentos internos apl icáveis e regulamentos externos a que a entidade está 

legalmente obr igada, com apresentação dos aspetos mais re levantes e de maior importâ ncia. Indicação 

da hiperl igação do sít io na internet da entidade onde estes e lementos se encontram disponíveis para 

consulta.  
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O CHLC está englobado no Sector Empresarial do Estado desde 1 de março de 2007, conforme estipulado pelo Decreto-

Lei n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro. Em 1 de março de 2012, o CHLC passou a integrar, por fusão, o Hospital Curry 

Cabral e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa, conforme o exposto no Decreto-Lei n.º 44/2012 de 23 de fevereiro. 

De acordo com os Estatutos publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHLC é uma pessoa 

coletiva de direito público, e natureza empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos 

termos do regime jurídico do setor público empresarial.  

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

 Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de fevereiro (integração do HCC e da MAC no CHLC); 

 Constituição: Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro; 

 Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado e das Empresas Públicas -Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro. 

 Regime Jurídico de Gestão Hospitalar: Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro; 

 Estatuto do Serviço Nacional de Saúde: Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro; 

 Lei de Bases da Saúde: Lei n.º 48/90, de 2 de agosto; 

 Código das Sociedades Comerciais. 

O CHLC possui um regulamento interno homologado pela tutela em março 2014, de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 244/2012. Este regulamento encontra-se amplamente divulgado e acessível na Intranet e no website. 

Para além desse documento orientador de referência, o CHLC, detém um conjunto alargado de normas e procedimentos 

escritos, construídos a partir de 2000, no âmbito dos processos de acreditação. Essas normas e procedimentos 

operacionalizam as políticas e estratégias definidas e são controladas por um sistema de gestão que assegura a sua 

permanente divulgação, atualização bem como a consistência com as mesmas e todas estão disponíveis no portal da 

intranet do Centro. 

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

 Regulamento Interno: 

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

 Código de Ética. 
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/26_04_2017_Codigo_de_Etica.pdf 
 
 Procedimentos Administrativos e Contabilísticos. 

 Reuniões com os Responsáveis das Unidades, para acompanhamento da atividade e discussão e análise dos 

fatores que impactam na mesma 

 Gestão de riscos clínicos e não clínicos, através de Unidades especificamente criadas para o efeito e que 

reportam a sua atividades e proposta de melhoria periodicamente ao Conselho de Administração, de modo a 

melhorar a qualidade da resposta e a prevenir e minorar os riscos para doentes, profissionais e população. 

 Procedimentos de Acreditação  

 Manuais de Políticas e Procedimentos diversos – processo de revisão das normas em 2017 

 Plano de prevenção da corrupção 
http://www.chlc.min-
saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016
_2018.pdf 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/26_04_2017_Codigo_de_Etica.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Plano_de_Gestao_de_Riscos_de_Corrupcao_e_Infraccoes_Conexas_2016_2018.pdf
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2.  Referência à existência de um código de ét ica, com a data da últ ima atual ização, que contemple 

exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para 

consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus 

colaboradores, c l ientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vi sta garant ir  

um tratamento equitat ivo junto dos seus cl ientes e fornecedores e demais t i tulares de interesses 

legít imos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de 

um modo geral , qualquer entidade que estabeleç a alguma relação juríd ica com a entidade (v ide ar t igo 

47.º do RJSPE). Indicação se o código de ética foi  elaborado ou não tendo em conta a normas 

portuguesas NP 4460-1:2007 “Ética nas organizações  Parte 1 : Linhas de orientação para o processo de 

elaboração e implementação de códigos de ética nas organizações” e NP 4460 -2:2010 “Ética nas 

organizações Parte 2:  Guia de or ientação para a e laboração, implementação e operacionalização de 

códigos de ética nas organizações”.  

O CHLC, tem Código de Ética aprovado pelo CA em sessão de 27 de abril de 2017 (Circular Informativa n.º 141/2017) 

que substitui o aprovado em 5 de maio de 2016 (Circular Informativa do CA n.º 176/2016). É esperado que todos os 

trabalhadores do CHLC, cumpram os seus códigos de ética profissional e, nomeadamente, os códigos deontológicos, 

aprovados e publicados pelas respetivas Ordens Profissionais. 

O Código de Ética do CHLC encontra-se disponível para consulta quer na intranet, quer na internet no site: 

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

 
3.  Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para 

prevenir fraudes internas (comet ida por um Colaborador ou Fornecedor de Servi ços) e externas 

(comet ida por Cl ientes ou Terceiros) , com a data da últ ima atual ização , assim como a identif icação das 

ocorrências e as medidas tomadas para a sua mit igação. Indicação relat iva ao cumprimento da legis lação 

e da regulamentação em vigor re lat ivas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatór io 

Ident if icat ivo das Ocorrências,  ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º  1 do art igo 2.º  da Lei 

n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperl igação para acesso direto ao sí t io na internet da 

entidade onde se encontra publ ici tado o respet ivo Relatório Anual de Execuç ão do PGRCIC (vide art igo 

46.º do RJSPE).  

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do Centro Hospitalar de Lisboa Central, 

EPE foi aprovado em janeiro de 2016, onde se identificou as várias áreas de potencial risco de corrupção e infrações 

conexas, de forma a prevenir fraudes internas e externas. Tem sido elaborado, anualmente, o respetivo Relatório, onde 

se procede a uma análise da sua implementação e apresentação de propostas de melhoria. O relatório de 2017 

encontra-se ainda em elaboração. 

 

D. Deveres especiais de informação 
1.  Indicação da plataforma uti l izada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se 

encontra suje ita,  nomeadamente os relat ivos ao reporte de informação económica e f inanceira (v ide 

alíneas d) a i)  do n.º  1 do art igo 44.º  do  RJSPE), a saber:  

2.  Prestação de garantias f inanceiras ou assunção de dív idas ou passivos de outras entidades, mesmo nos 

casos em que assumam organização de grupo;  

Não aplicável. 

http://www.chlc.min-saude.pt/channel.aspx?menuid=397
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3.  Grau de execução dos objet ivos f ixados,  justi f icação dos desvios veri f icados e indicação de medidas de 

correção apl icadas ou a apl icar;  

A informação acima mencionada é reportada através do Sistema de Informação de Contratualização e 
Acompanhamento -  SICA. 

4.  Planos de at ividades e orçamento,  anuai s e plur ianuais, inclu indo os planos de investimento e as fontes 

de f inanciamento;  

A informação acima mencionada é reportada através do SICA. 

5.  Orçamento anual e p lurianual;  

A informação acima mencionada é reportada através do SICA. 

6.  Documentos anuais de pres tação de contas;  

A informação acima mencionada é reportada através do Sistema de Recolha de Informação Económica e 
Financeira -  SIRIEF. 

7.  Relatórios tr imestra is de execução orçamental acompanhados dos re latórios do órgão de f iscalização.  

A informação acima mencionada é reportada através do SIRIEF. 

8.  Indicação da plataforma uti l izada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se 

encontra suje ita, nomeadamente os relat ivos a informação a prestar anualmente ao t i tu lar da função 

acionista e ao públ ico em geral sobre o modo como fo i prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento 

dos seus objet ivos, da forma como foi  cumprida a pol ít ica de responsabil idade social,  de desenvolvimento 

sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em q ue medida foi  salvaguardada a sua 

competit iv idade, designadamente pela via da investigação, do desenvolv imento, da inovação e da 

integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º  1 do art igo 45.º do RJSPE).  

O CHLC publica anualmente o seu Relatório e Contas e o seu Relatório de Governo Societário na sua página de internet 

(www.chlc.min-saude.pt) e no site do Sector Empresarial do Estado (http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-

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

 

E. Sítio na Internet 
1.  Indicação do(s) endereço(s)  ut i l izado(s) 5 na divulgação dos seguintes elementos sobre a ent idade (vide 

art igo 53.º do  RJSPE):  

a) Sede e,  caso apl icável ,  demais elementos mencionados no art igo 171.º do CSC;  

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

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

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

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

c) Titulares dos órgãos socia is e outros órgão s estatutár ios e respetivos elementos curr iculares,  

bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;  

                                                           

5 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 

http://www.chlc.min-saude.pt/
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-de-lisboa-central-epe
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-de-lisboa-central-epe
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Identificacao_da_empresa_.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Regulamento_Interno_21_03_2014.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf
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http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf 

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

d) Documentos de prestação de contas anuais e,  caso apl icável, sem estra is;  

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

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

e) Obrigações de serviço públ ico a que a ent idade está sujeita e os termos contratuais da prestação 

de serviço públ ico;  

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

f) Modelo de f inanciamento subjacente e apoios f inanceiros recebidos do Estado nos últ imos três 

exercícios.  

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

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

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 
1.  Referência ao contrato celebrado com a ent idade pública que tenha conf iado à ent idade a prestação de 

um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º  3 do art igo 

48.º do RJSPE).  

O Contrato-Programa celebrado entre a Tutela, assinado pela Administração Central dos Serviços de Saúde, IP , a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, celebrado 

para o triénio e revisto anualmente através de Acordos Modificativos, define as orientações e objetivos de gestão no 

âmbito da prestação de serviços de cuidados de saúde, em termos de quantidades de produção contratada, a respetiva 

remuneração, os custos inerentes à realização dessa atividade e incentivos institucionais atribuídos em função do 

cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira. 

 

2.  Referência às propostas de contratua lização da prestação de serviço públ ico apresentadas ao t i tular da 

função acionista e ao membro do governo responsável  pelo respet ivo setor de at ividade (v ide n.ºs 1, 2 

e 4 do art igo 48.º do  RJSPE)6, das quais deverão constar os seguintes elementos:  Associação de metas 

quant itat ivas a custos permanentemente auditáveis;  Modelo de f inanciamento, prevendo penal izações 

em caso de incumprimento;  Critér ios de aval iação e revisão contratuais;  Parâmetros dest inados a 

garant ir  níveis adequados de sat isfação do s utentes;  Compat ib i l idade com o esforço f inanceiro do 

Estado, ta l como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;  

Metodologias adotadas tendo em vista a melhor ia cont ínua da qualidade do serviço prestado e do grau  

de satisfação dos cl ientes ou dos utentes.  A entidade deve apresentar  evidência 7 do seguinte:  

a) que elaborou uma proposta de contratual ização da prestação de serviço públ ico;  

O CHLC celebra, anualmente, com a ACSS e com a ARSLVT um Contrato-Programa que tem por base as orientações da 

Tutela e que são divulgadas através dos documentos da ACSS - Termos de Referência para a contratualização de cuidados 

                                                           

6 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta.  
7 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 48.º 
do RJSPE. 

http://www.chlc.min-saude.pt/ResourcesUser/CHL/Financeiros/CHLCEPE_Orgaos_Sociais_e_modelo_governo.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=9
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=104
http://www.chlc.min-saude.pt/content.aspx?menuid=506
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-2015-CHLC.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-do-CP-CHLC.pdf
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de saúde no SNS 2017. Neste contrato-programa está identificada a atividade que o CHLC se propõe a realizar, assim 

como estão definidos um conjunto de indicadores de acesso aos cuidados de saúde, de desempenho assistencial, de 

desempenho económico-financeiro e de objetivos específicos da região de saúde onde o CHLC se enquadra. 

O Contrato-Programa 2017-2019 encontra-se assinado, publicado e disponível no seguinte link: 

http://www.acss.min-saude.pt//wp-content/uploads/2016/10/CHLISBOA-CENTRAL-17.pdf 

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

económico-financeiro: 

 

O modelo de financiamento do CHLC é assente em contratos-programa plurianuais que estabelecem os critérios de 

financiamento em função da atividade realizada pelo CHLC, o volume de produção e respetiva remuneração (tabela de 

preços), objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira (objetivos nacionais e regionais) e as penalizações que 

decorrem do não cumprimento de determinadas condições. Estes contratos-programa são revistos anualmente por Acordo 

Modificativo para o ano em causa. 

As penalizações acima referidas, estão mencionadas cláusula 6.ª do referido contrato e que se reproduz de seguida: 

1. Determinam a aplicação de penalizações no valor máximo correspondente a 2% do valor do contrato, calculadas 

nos termos previstos no Apêndice IV, pelo incumprimento das seguintes obrigações: 

a) Operacionalização dos programas de promoção do acesso, previstos na Cláusula 8ª do contrato-programa; 

b) Reporte e publicação de informação nas aplicações SICA, SIGEF, RON e Portal do SNS, conforme referido 

no apêndice. 

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

IV. 

d) Cobrança de receita inferior à meta indicada no n.º 4 da Cláusula 16ª do contrato-programa. 

2. Para efeitos do disposto no nº 3 da cláusula 19º do contrato-programa, o Hospital está obrigado, no presente 

ano, a codificar, agrupar e auditar a atividade realiza no prazo máximo de 30 dias após a alta do episódio objeto 

de codificação. 

3. O não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica a impossibilidade de 

faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, bloquear a respetiva codificação, com a exceção dos 

episódios que venham a ser objeto de análise, em sede de auditoria externa à codificação clínica realizada pela 

ACSS, e que necessitem de correção. 

O contrato-programa celebrado entre a ACSS, ARSLVT e o CHLC inclui um conjunto de metas de caracter nacional e 

regional que incidem no acesso do utente e no desempenho assistencial. As metas contratualizadas foram as seguintes: 

C.1
 % dos custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e Fornec. de 

Serviços Externos  (selecionados) no total de Custos com Pessoal (€)
11,2

C.2  EBITDA (€) -   6 588 049,49 € 

C.3  Acréscimo de dívida vencida (fornecedores externos) (€) 0,00 €

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

proveitos operacionais
14

Desempenho Económico-Financeiro

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/CHLISBOA-CENTRAL-17.pdf
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b) que essa proposta foi apresentada ao t i tular da função acionista e ao membro do Governo 

responsável  pelo respet ivo setor de atividade; e  

O CHLC está obrigado a submeter na plataforma SICA (Sistema de Informação para a Contratualização e 

Acompanhamento) a proposta de dados relativos aos cuidados prestados nas suas diversas linhas de produção. Tendo 

como suporte as orientações provindas no documento da ACSS - Termos de Referência para a contratualização de 

cuidados de saúde no SNS 2017. 

Meta

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

A.2
Peso das consultas externas médicas com registo de alta no total de 

consultas externas médicas (%)
9,2

A.3  Mediana de tempo de espera da LIC, em meses 3,5

A.4
 % episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera 

previsto no protocolo de triagem
80

A.5
 % de doentes referenciados para a RNCCI, em tempo adequado e 

validados pela EGA, no total de doentes referenciados para a RNCCI
73,4

B.1
 % doentes saídos com duração de internamento acima do limiar 

máximo
2,25

B.2
 % de cirurgias realizadas em ambulatório,  para procedimentos 

ambulatorizáveis
17,0

B.3  % cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 31,1

B.4 Indice de risco e segurança do doente 8

B.5  Índice PPCIRA 10

B.6
Variação de utilização de biossimilares dispensados (em unidades, 

2017/2016)
10,0

3,48

2,18

17,4

98,06

98,0

2,0

% de utentes referenciados p. consultas de oftamologia - rastreio de retinopatia 

diabética, atendido em tempo adequado

Nº projectos de articulação implementados com os CSP

Indicador

Objetivos Regionais LV T

Taxa de internamentos por DCV, entre residentes <65anos

 Despesa de medicamentos faturados por utilizador (pvp)

Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso

Acesso

Desempenho Assistencial

% doentes cirurgicos inscritos em LIC com tempo de espera > TMRG
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c) que a proposta cumpre com todos os requis itos legais defin idos no n.º  1 do art igo 48.º do RJSPE. 

O contrato-programa está em concordância com as orientações provindas nos documentos da ACSS - Termos de 

Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS 2017, contendo um conjunto de indicadores que visam 

a melhoria do acesso e do desempenho assistencial e, consequentemente, da qualidade do serviço prestado.  

O CHLC, não apresentou propostas de contratualização de prestação de serviços com a Tutela para além do Contrato-

Programa e respetivas revisões do mesmo. 

 

VII. Remunerações 
A.Competência para a Determinação 

1.  Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros 

da comissão executiva ou administrador delegado e dos dir igentes da ent idade.  

Remuneração dos membros 
dos órgãos sociais 

Conselho de Administração: 

 
• Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro ; 
 
 • Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de 
fevereiro ;  
 
• Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de 
fevereiro ;  
 
• Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de 
março (Classificações atribuídas nos termos das RCM n.º 
16/2012en.º 18/2012). 
 

 

Conselho Fiscal  

Despacho conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e 
Secretário de Estado da Saúde, em 28.11.2017 

 

Remuneração dos membros da 
Comissão executiva 

Não existe Comissão Executiva  

Remuneração dos dirigentes Deliberação do Conselho de Administração. 

 
2.  Ident if icação dos mecanismos 8 adotados para prevenir  a existência de confl i tos de interesses, atuais ou 

potencia is, entre os membros de órgãos ou comissões societár ias e a ent idade, designadamente na 

aprovação de despesas por  si real izadas (vide art igo 51. º do RJSPE).  

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

dos membros do Conselho de Administração seguem o mesmo mecanismo de autorização das restantes. Aplica-se aos 

membros do Conselho o Código de Ética da instituição e estes não intervêm em decisões que envolvam os seus 

interesses.  

                                                           

8 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.  



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

65/150 

3.  Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão de 

administração do que dispõe o art igo 51.º do RJSPE, isto é, d e que se abstêm de intervir nas decisões 

que envolvam os seus própr ios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas  
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B. Comissão de Fixação de Remunerações 
Composição da comissão de f ixação de remunerações, inclu indo ident if icação das pessoas singulares 

ou colet ivas contratadas para lhe prestar apoio.  

Não existe comissão de fixação de remunerações. 

 

C. Estrutura das Remunerações 
1.  Descrição da polí t ica de remuneração dos órgãos de administração e de f iscal ização.  

Nos termos do n.º 1, do artigo 13.º, dos Estatutos constantes no Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/217, de 10 de fevereiro, 

aplica-se aos membros do Conselho de Administração do CHLC o estatuto do Gestor Público. 

Assim, e por força do diploma anteriormente referido, as remunerações têm por base 

  Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro; 
 
 Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro;  
 
 Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro;  
 
 Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março (Classificações atribuídas nos termos das 

RCM n.º 16/2012en.º 18/2012). 
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O Conselho Fiscal nos termos do n.º 5, do art.º 15.º dos Estatutos, aprovados pelo diploma acima mencionado, a 

remuneração do Conselho Fiscal foi fixada pelo Despacho conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de 

Estado da Saúde, em 28.11.2017 

2.  Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permit ir  o al inhamento dos 

objet ivos dos membros do órgão de administração com os objet iv os de longo prazo da entidade.  

As remunerações são definidas por normativos legais acima identificados. 

3.  Referência,  se aplicável,  à existência de uma componente variável da remuneração, cr i tér ios de 

atr ibuição e informação sobre eventual impacto da aval iaç ão de desempenho nesta componente.  

Não existe componente variável da renumeração. 

4.  Explicitação do difer imento do pagamento da componente var iável  da remuneração, com menção do 

período de di fer imento.  

Não existe componente variável da renumeração. 

5.  Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atr ibuição 

de prémio.  

O CHLC não atribuiu prémios de gestão. 

6.  Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e 

data em que foram aprovados em assembleia geral , em termos individuais.  

Não existe. 

D. Divulgação das Remunerações 
1.  Indicação do montante anual da remuneração aufer ida, de forma agregada e indiv idual, pelos membros 

do órgão de administração da ent idade, proveniente da entidade, incluindo remuneração f ixa e var iável  

e, relat ivamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram or igem, podendo ser fe ita 

remissão para ponto do re latório onde já conste esta informação . A apresentar segundo os formatos 

seguintes:  

 
 

Fixado Classificação

[S/N] [A/B/C] Vencimento
Despesas 

Representação

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA S B 4 752,55 €         1 663,39 €         

ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO S B 3 891,46 €         1 556,59 €         

LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES N B 5 239,99 €         1 556,59 €         

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES s B 3 891,46 €         1 556,59 €         

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO S B 3 891,46 €         1 556,59 €         

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES S B 3 891,46 €         1 556,59 €         

Valores Mensais Bruto (€)

Membro do CA (nome)
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Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória) 

 
  

Valor Final

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

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA        86 496,32 €        86 496,32 €           4 324,84 €                        -   €      82 171,48 € 

ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO        51 391,07 €        51 391,07 €           2 569,47 €                        -   €      48 821,60 € 

LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES        27 250,15 €        27 250,15 €           1 341,93 €                        -   €      25 908,22 € 

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES        73 159,51 €        73 159,51 €           3 657,86 €                        -   €      69 501,65 € 

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO        73 159,51 €        73 159,51 €           3 657,86 €                        -   €      69 501,65 € 

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES        73 159,51 €        73 159,51 €           3 657,86 €                        -   €      69 501,65 € 

Total     384 616,07 €        19 209,82 €                        -   €   365 406,24 € 

Membro do CA (nome)

Remuneração Anual 2017 (€)

Variável Bruto (1)
Reduções 

Remuner. (2)

Reversão 

Remuner. (3)
Fixa *

Seguro de 

Vida

Seguro de 

Saúde

Diário
Encargo anual 

da entidade
Identificar

Encargo anual 

da entidade

Encargo anual 

da entidade

Encargo anual 

da entidade
Identificar Valor

ANA MARIA ESCOVAL DA SILVA                     4,75 €           1 065,62 € CGA        19 520,78 € 

ANTONIO JOSE MURINELLO DE SOUSA GUERREIRO                     4,75 €               802,48 € CGA        12 271,99 € 
Subsídio 

Funeral
   213,86 € 

LUIS MANUEL DE ALMEIDA NUNES                     4,75 €               353,24 € CGA           6 909,39 € 

ARMANDINA DO CARMO ANTUNES                     4,75 €           1 070,13 € CGA        16 511,75 € 

FRANCISCO ANTONIO ALVELOS DE SOUSA MATOSO                     4,75 €           1 066,87 € CGA        16 512,05 € 

ANTONIO MANUEL RIBEIRO NUNES                     4,75 €           1 104,41 € CGA        16 512,10 € 

Total           5 462,75 €        88 238,06 €    213,86 € 

Membro do CA (nome)

Benefícios Sociais (€)

Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros
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Montante anual da remuneração auferida em 2017 – Conselho de Administração 

Total Anual 2017 Valor (€) 

Remuneração Anual (1)-(2)+(3) 365 406,24 
   (1) Bruto 384 616,07 

   (2) Redução Remuneratória 19 209,82 
   (3) Reversão Remuneratória 0,00 
Benefícios Sociais 93 914,67 

Subsídio de Refeição 5 462,75 
Regime de Protecção Social 88 238,06 
Outros 213,86 

 
2.  Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeitas a um domínio comum.  

Não se aplica. 

3.  Indicação da remuneração paga sob a forma de part icipação nos lucros e/ou de pagamento de prémios 

e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou part ic ipação  nos lucros foram concedidos.  

Não se aplica. 

4.  Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex -administradores executivos re lat ivamente à cessação 

das suas funções durante o exercíc io.  

Não foram pagas indemnizações. 

5.  Indicação do montante anual da remuneraçã o aufer ida, de forma agregada e indiv idual, pelos membros 

do órgão de f iscal ização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste 

esta informação.  

 
 

6.  Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral , podendo 

ser fe ita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.  

Não se aplica, o CHLC não tem assembleia geral. 

 

 

 

 

Valor Final

(4 = (1) - (2) + 

(3))

JOAO FARIA RODRIGUES 1 623,07 € 81,15 €                0,00 € 1 541,92 € a)
HERMENEGILDO EMILIO VULTOS 1 217,30 € 60,87 €                0,00 € 1 156,43 € a)
LUISA MARIA ROSARIO ROQUE 1 217,30 € 60,87 €                0,00 € 1 156,43 € a)

(Total) (Total) (Total) (Total)

Remuneração Anual

Bruto (1)

Reduções 

Remuneratória

s (2)

Reversão 

Remuneratória 

(3)

a) valores pagos no ano de 2018 mas referentes a 2017

Membros do Órgão de Fiscalização - Conselho 

Fiscal



 

 

Relatório do Governo Societário 

2017 

72/150 

VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras´ 
1.  Apresentação de mecanismos implementados pela ent idade para efe itos de contro lo de transações com 

partes relacionadas9 e indicação das transações que foram sujei tas a controlo no ano de referência.  

As transações mais relevantes que são levadas a cabo com entidades relacionadas são as decorrentes dos serviços 

assistenciais prestados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, objeto de contratualização com a Tutela e 

traduzidas em Contrato Programa. Da atividade assistencial prestada aos beneficiários do SNS, resulta a faturação à 

ACSS. O Contrato Programa é controlado e avaliado pela ARSLVT, pela ACSS e ainda pela DGO no que respeita ao 

Orçamento Económico. 

2.  Informação sobre outras transações:  

a) Procedimentos adotados em matér ia de aquisição de bens e serviços;  

Na aquisição ou locação de bens e na aquisição de serviços ou empreitadas, o CHLC, EPE adota diferentes tipos de 

procedimento de formação de contratos em função da complexidade, objeto e valor de cada aquisição nos termos 

previstos no Código dos Contratos Públicos.  

b) Ident if icação das transações que não te nham ocorr ido em condições de mercado;  

As transações que não ocorreram em condições de mercado foram as aquisições respeitantes a: Serviços Postais (CTT); 

Publicação de Anúncios e Acessos ao Diário da República (Imprensa Nacional Casa da Moeda); Fornecimento de Água 

(EPAL); Polícia de Segurança Pública (PSP); Prestação de Serviços de Coordenação da AGIE (SUCH); Recolha e 

Transporte de Bens Esterilizados e Contaminados (SUCH); Prestação de Recolha Transporte e Distribuição de Amostras 

de Produtos Risco Biológico, Reagentes e Material de Consumo Clínico entre os Hospitais do CHLC (SUCH); Prestação de 

Serviços de Renting de Roupa Hospitalar incluindo a sua Lavagem e Tratamento, Recolha Distribuição e Gestão da 

Rouparia da Maternidade Dr. Alfredo da Costa (SUCH) e Prestação de Serviços de Certificação Energética dos Edifícios e 

Elaboração do Plano de Racionalização de Energia – MAC, HCC e HDE (SUCH). Nesta Categoria também são adquiridos 

Medicamentos com Autorização de Utilização Especial (AUE’s). 

c) Lista de fornecedores com transações com a ent idade que representem mais de 5% dos 

fornecimentos e serviços externos (no caso de u ltrapassar 1 mi lhão de euros) . Lista fornecedores  

 Lista Fornecedores 

 

                                                           
9 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes 
Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS). 

Fornecedor Valor

IBERLIM LIMPEZAS TECNICAS LDA  6.332.330,20       

SUCH-SERVIÇO UTILIZ COMUM  HOSPI  3.939.892,37       

ITAU - INST.TEC.ALIMENTACAO HUMANA SA  3.641.241,47       

INST. PORT. DO SANGUE E DA TRANSPLANTACAO IP  2.845.574,24       

IBERDROLA - CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA  2.679.654,69       

VEOLIA PORTUGAL  2.125.352,19       

UNISELF, S.A.  2.098.953,02       

EPAL - EMPRESA PÚBL. DE ÁGUAS DE LISBOA  2.066.347,98       

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE PORTUGAL, SOC UNIP LDA  1.334.797,99       

GALP POWER  1.298.695,11       

ANERSEGURANÇA, S.A  1.222.530,21       

LRH - LAVANDARIA ROUPA HOSPITALAR  1.194.288,35       
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IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, social e 
ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente expl ic itados, podendo ser  fe ita remissão para ponto do relatór io 

onde já conste esta informação :  

1.  Estratégias adotadas e grau de cumpr imento das metas f ixadas.  

Cf. capítulo 2, ponto 2: páginas 11 a 14 do presente relatório. 

2.  Polít icas prosseguidas com vista a garant ir  a eficiência económica, f inanceira, socia l e ambiental  e a 

salvaguardar normas de qualidade.  

O CHLC tem prosseguido uma gestão de rigor e de racionalização da utilização dos recursos disponíveis, num contexto 

de elevadas restrições económicas, financeiras e sociais, no sentido de reduzir o desperdício, aumentar a eficiência e 

garantir a melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e da segurança do doente. Tem ainda constituído 

especial preocupação, dotar o CHLC das condições essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus 

colaboradores bem como a sustentabilidade ambiental. 

3.  Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:   

d) Def inição de uma polí t ica de responsabil idade social e de desenvolv imento sustentável e dos 

termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores 

(vide art igo 49.º  do  RJSPE); 

e) Def inição de polít icas adotadas para a promoçã o da proteção ambiental e do respeito por 

princípios de legal idade e ética empresarial,  assim como as regras implementadas tendo em 

vista o desenvolvimento sustentável (vide art igo 49.º  do  RJSPE);    

f) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma ef etiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres,  a el iminar discriminações e a permit ir  a conci l iação 

entre a v ida pessoal, fami l iar e profiss ional (v ide n.º  2 do art igo 50.º  do RJSPE);  

g) Referência a medidas concretas no que respei ta ao Pr incípio da Igualdade do Género, conforme 

estabelecido no n.º  1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º  19/2012, de 23 de fevereiro;  

h) Ident if icação das pol ít icas de recursos humanos defin idas pela entidade, as quais devem ser 

orientadas para a valorização do indivíduo, para o forta lecimento da mot ivação e para o estímulo 

do aumento da produt iv idade, tratando com respei to e integridade os seus trabalhadores e 

contr ibuindo ativamente para a sua valor ização profissional (vide n.º  1 do ar t igo 50.º  do RJSPE); 

i) Informação sobre a polít ica de responsabi l idade económica, com referência aos moldes em que 

foi salvaguardada a competit ividade da ent idade, designadamente pela v ia de investigação, 

inovação, desenvolv imento e da integração de novas tecnologias  no processo produtivo (vide 

n.º 1 do art igo 45.º do  RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação 

de valor  para o acionista (aumento da produt ividade, orientação para o c l iente,  redução da 

exposição a r iscos decorrentes dos impa ctes ambientais,  económicos e sociais das at iv idades,  

etc.).  

Responsabilidade Social 
 
O Serviço Social tem como objetivo responder às necessidades humanas que resultam da interação em 

sociedade e ao desenvolvimento do seu potencial humano, promovendo o bem-estar e a autorrealização dos 

utentes. No meio hospitalar a especificidade da intervenção do Serviço Social incide no apoio psicossocial ao ser 
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humano doente e sua família, estabelecendo elos de mediação entre as várias dimensões: pessoais, económicos, 

relacionais, organizacionais, escolares e laborais. 

A Área de Apoio Social (AAS) insere-se na Estrutura de Apoio Clínico do CHLC (Internamento e Ambulatório) 

dotada de autonomia técnica e organização própria, na dependência do Conselho de Administração. 

A Área de Apoio Social do CHLC desenvolve a sua atividade no campo do “bem – estar” humano e social, utilizando 

métodos e técnicas específicas, desenvolvendo-se integrada e funcionalmente com os demais profissionais de 

saúde, com idêntico nível de dignidade e autonomia. Ao nível da equipa terapêutica interage em todos os 

momentos que compõem o quotidiano do processo coletivo do tratamento. 

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

• Avaliação dos fatores psicossociais interferentes na saúde de pessoas, com especial atenção a 

situações identificadas como de risco e vulnerabilidade, que obstem o tratamento/ reabilitação; 

• Aconselhamento e intervenção em situações de crise por motivos médicos e/ou sociais; 

• Advocacia social em favor do doente e família; 

• Promoção e criação de recursos sociais nas comunidades locais de referência. 

 A Área de Apoio Social desempenha a sua ação no apoio direto à atividade clinica, intervindo em muitas das 

Unidades de Internamento e Ambulatório de forma sistemática e ou triagem por indicadores de vulnerabilidade, 

quer efetuadas pelos Assistentes Sociais quer por outros profissionais da equipa multidisciplinar. A Área de Apoio 

Social procura garantir o acesso aos direitos básicos de cidadania e aos recursos institucionais ligados aos 

diversos sectores: Saúde, Segurança Social, Educação, Emprego/Formação Profissional, Habitação, 

Misericórdias, ONG’s, IPSS, entre outras. 

 A Área de Apoio Social é constituída por 45 assistentes sociais (1 na coordenação) e 6 assistentes técnicos. 

Os doentes protelados por motivos sociais é um problema que tem implicação direta na demora média dos 

internamentos hospitalares, pelo que tem sido uma preocupação latente de toda a AAS, em que todos os 

assistentes sociais trabalham diariamente no ideal de alta hospitalar, em que há a coincidência entre alta clínica e 

social, havendo um esforço integrado de recursos de apoio formal e informal, fomentando sempre a intervenção 

multidisciplinar, sem nunca descurar os valores deontológicos e éticos da profissão, a vontade do doente/ pessoa 

significativa e a adequação das respostas previstas e efetivadas. 

Durante o ano de 2017, dos doentes acompanhados pelo Serviço Social nos serviços de internamento do CHLC, 

verificaram-se 362 protelamentos por motivos sociais, porém para além destes, constatou-se a existência de 

doentes que permaneceram na Instituição após formalização da alta clinica no sistema, por outras razões não 

imputáveis ao Serviço Social 

De salientar que se classificam como protelados “não sociais”, todos aqueles cujos protelamentos não decorreram da 

intervenção do Serviço Social, isto é, foram na sua maioria, doentes que não tiveram qualquer tipo de intervenção social 

e ou tendo tido intervenção em algumas situações, a resolução social/Alta Social foi coincidente com a Alta Clinica, 

sendo a permanência no hospital e consequente protelamento de alta alheios a esta Área.  

Relativamente ao n.º de dias de protelamento informamos o seguinte: 

 N.º de Dias com a tipologia Clinico/Administrativos da RNCCI somou um total de 9768 com uma média de 22,2 

dias e dos não sociais com um total de 1871 com uma média de 2,1 dias. 
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 N.º de dias com a tipologia Sociais com motivos sociais somou um total de 4591 com uma média de 12,68 dias e 

com motivos extrassociais com 41 dias. 

 

Da análise dos dados registados, constatou-se que apenas 21,5% dos doentes protelados durante o ano de 2017 

ficaram retidos por motivos de índole social, sendo os restantes 78,5% de doentes protelados por questões de natureza 

clinica/administrativa.  

Estes últimos subdividem-se em doentes que ficaram retidos a aguardar vaga na RNCCI representando estes 26% dos 

utentes protelados, sendo os restantes 52% protelados “não sociais”.  

Os doentes identificados como “não sociais” podem dever-se à ausência de comunicação atempada da alta aos doentes/ 

familiares. A realidade é que a maioria das altas é comunicada no próprio dia, já no período da tarde ou noite, levando 

a que os doentes só saiam no dia seguinte. Situações como a indisponibilidade de outras instituições hospitalares 

receberem os doentes aquando das transferências hospitalares por necessidade de continuidade de cuidados, 

intercorrências clinicas sem anulação da alta clinica e engano no lançamento das altas no sistema, são também elas 

geradoras de dias de protelamento. 

Os obstáculos à concretização de alta atempada relacionam-se com situações de: 

 Baixos Recursos económicos; 

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

familiar; 

 Incapacidade ou indisponibilidade das famílias para assumir o papel de principal cuidador; 

 Rede de suporte familiar inexistente; 

 Falta de resposta atempada da rede de suporte formal; 

 Diagnósticos clínicos que têm como consequência a dependência física e cognitiva. 

As respostas que mais dias de protelamentos criaram foram: 

 Atribuição de subsídio para integração em Lar de 3.ª Idade (lares privados); 

 Integração em lar de Administração direta (Lares que pertencem à SCMlx) 

 Prestação de Apoio Domiciliário e a falta de vagas para responder atempadamente. 

Podemos dizer que temos respostas insuficientes desniveladas das necessidades da dependência dos utentes e, ainda, 

com tempos médios de demora muito desajustados aos timings hospitalares. 

Importa referir que a reorganização da SCML aumentou o tempo de resposta aos Hospitais bem como diminuiu a 

capacidade de diálogo, obrigando a Coordenação a intervir por diversas vezes junto das Direções para resolver 

situações de espera longas, sem se perspetivar uma data de saída do doente do hospital. 

Relativamente aos menores protelados os fatores que condicionam o número de dias de protelamento social são de 

vária natureza, tais como: 

 Demora na definição e aplicação de medida de promoção/proteção; 

 Ausência de vaga institucional adequada à criança/ jovem; 

 As CPCJ e os Tribunais de Família e Menores com as medidas aplicadas são os responsáveis diretos por 

estes fatores condicionantes e, por conseguinte, pelo acréscimo do número de dias de internamento 

hospitalar, pela decisão de protelar o utente; 
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 Mobilização da família alargada. 

Politica de Participação do Utente - de acordo com o Regulamento Interno do CHLC, compete ao Gabinete do Cidadão 

(GC) promover a participação dos cidadãos, enquanto agentes e responsáveis, detentores de direitos e deveres, numa 

lógica de mediação e diálogo, num enquadramento institucional. É um Gabinete Técnico de Consultoria e Apoio ao 

Conselho de Administração do CHLC, pois desempenha um papel importante na partilha e disponibilização de 

informação estratégica para os órgãos da tomada de decisão. 

A avaliação dos utentes aos serviços prestados pelo CHLC é também monitorizada pela Entidade Reguladora da Saúde 

(ERS) que, nos termos dos seus estatutos aprovados pelo Decreto-Lei nº 126/2014 de 22 de agosto, passou a ter a 

competência de apreciar as queixas e reclamações dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, acompanhando o 

seguimento dado às mesmas pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

 

O V Plano Igualdade de Género, Cidadania e Não – Discriminação, na sequência da aprovação pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro, de uma estratégia nacional de promoção da 
igualdade que considera como requisito de boa governação ter em conta a perspetiva de género em todos os 

domínios de política (mainstreaming de género), numa preocupação de integração progressiva da dimensão da 

igualdade de género nas políticas e nas ações desenvolvidas e promovidas pelos vários departamentos 

governamentais. 

Com esta estratégia em vista, o CHLC dispõe de um diagnóstico da situação de homens e mulheres na empresa, 

conforme previsto na Área Estratégica (n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014), através da 

elaboração de um Plano para a Igualdade que está em vigor. 

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

 Incrementar a utilização de linguagem inclusiva, não discriminatória, na documentação produzida; 

 Iniciar o processo de revisão do regulamento interno para adaptar a nova estrutura, mas já com a inclusão 

de linguagem não discriminatória 

 Aplicar o princípio da igualdade de oportunidades na gestão de recursos humanos, nomeadamente 

recrutamento, seleção e nomeação de cargos de chefia; 

 Disponibilizar informação trimestral ao público na página da internet do CHLC do número de 

colaboradores segundo o género; 

 Garantir a equidade na representação de género na composição de júris de procedimentos de seleção e 

recrutamento, com especial relevância para o género sub-representado; 

 Atribuir as licenças de paternidade/maternidade sem discriminações e no estrito cumprimento da lei. O 

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

atividades de formação profissional; 

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

parentais. 

No âmbito do investimento na valorização profissional, CHLC promove medidas de valorização dos seus 

colaboradores a vários níveis, nomeadamente: 

Implementação de uma estrutura formativa disponibilizando cursos de formação gratuita; 
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 Articulação com o IEFP, no âmbito do programa QUALIFICA, permitindo a frequência de colaboradores do 

CHLC e promovendo o desenvolvimento e diferenciação de habilitações; 

 Implementação de um centro de investigação apoiando e incentivando os colaboradores a desenvolverem e 

a publicarem artigos científicos; 

 Incentivo e apoio a realização de eventos científicos internos (jornadas, seminários, congressos); 

 Apoio à frequência exterior de cursos formativos de interesse institucional visando a disseminação, 

posteriormente, dessas técnicas/práticas profissionais; 

 Colaboração com outras instituições, disponibilizando os colaboradores em parcerias institucionais e 

disseminando as boas práticas do CHLC; 

 Promoção do desenvolvimento de competências pedagógicas através do papel de tutores de 

alunos/formandos nacionais e estrangeiros (com especial relevância para a EU e os PALOP) de cursos da 

saúde abrangendo vários grupos profissionais e diversas modalidades formativas; 

 Estabelecimento de parcerias com instituições de ensino/formação visando o intercâmbio entre a praxis 

clinica e o ensino teórico e prático. 

Em 2017, na área da Responsabilidade Ambiental, e à semelhança do processo desenvolvido em anos anteriores, 

realizaram-se atividades de identificação, de análise e de avaliação dos riscos nas áreas comuns e nas Unidades 

do CHLC, de monitorização das medidas corretivas planeadas e implementadas bem como de reavaliação dos 

riscos identificados. 

Responsabilidade Ambiental 
 
No âmbito da Gestão de Resíduos: a política de Gestão de Resíduos do CHLC, acompanha as preocupações 

manifestas pelo Despacho 4860/2013, de 9 de abril no que se refere à necessidade da melhoria da eficiência 

energética. 

O CHLC iniciou um projeto pioneiro de recolha de vidro atenta a sua utilização massiva em meio hospitalar, 

permitindo a recolha seletiva e evitando a sua colocação nos Resíduos Urbanos e, nalguns casos, nos Resíduos 

do Grupo III. Este vidro é posteriormente utilizado, após processamento. 

Apesar de algumas dificuldades, que decorrem da triagem incorrecta, o CHLC promove a formação aos vários 

grupos profissionais, tendo em vista o bom desenvolvimento do projecto. 

Reforçou-se, ainda, a triagem de materiais novos, para reciclagem, de acordo com as boas práticas ambientais, 

tendo-se recolhido algumas toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos, monos e sucatas, que foram 

vendidas com valorização a um Gestor de Resíduos autorizado e credenciado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente . 

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

O volume de cartão gerado, decorrente maioritariamente dos  abastecimentos do CHLC, continuou a assumir uma 

particular importância.  

Nesse sentido, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do SUCH, os compactadores de cartão instalados 

permitiram uma redução substancial do volume, dos inconvenientes ecológicos daí decorrentes e, por conseguinte, 

uma adequada abordagem da problemática ambiental quanto ao tratamento daqueles resíduos e aos custos 

inerentes associados. 
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Está em fase de estudo uma parceria com a CML para a recolha de resíduos orgânicos, provenientes das cozinhas. 

Na prestação de serviços de Higiene e Limpeza, o CHLC mantém, no que concerne à utilização de produtos, uma 

política amiga do ambiente, utilizando produtos concentrados permitindo a diminuição do número de embalagens, 

mas, por outro lado, assegurando a sua utilização com as diluições adequadas. 

Quanto à higienização das mãos, são usados produtos nas quantidades apropriadas, pelo que se disponibiliza, em 

todos os locais embalagens providas de doseadores. Desta forma, garante-se que não existe desperdício, reduz-

se o impacto ambiental deste tipo de resíduos e respeita-se a saúde dos profissionais. 

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

No âmbito da Área de Sistemas e Tecnologias de Informação o CHLC implementou/expandiu diversos projetos, 

no sentido de melhorar a comunicação hospital/utente. 

Relativamente ao Balcão Único de Atendimento, foram criadas novas funcionalidades de suporte ao Balcão Único 

localizado na Área de Gestão de Doentes, nomeadamente ao nível das interfaces com as aplicações de MCDT e 

devolução de chamadas não atendidas. 

Integrou-se, na aplicação ARPAT, algumas novas funcionalidades, nomeadamente a possibilidade de um utente 

internado “sair” do CHLC com a consulta marcada no seu Centro de Saúde. Esta implementação deu início a um projeto 

que visa uma maior articulação entre o CHLC e os Cuidados de Saúde Primários, no sentido de integração de cuidados. 

Ao nível da Desmaterialização do Processo Clínico: 

• Foram integrados/informatizados vários MCDT, visando a disponibilização dos exames de diagnóstico ou 

terapêutica, na rede informática, devidamente integrados no processo clínico eletrónico; 

• Procedeu-se à substituição de suportes em papel por suportes informáticos uniformes, permitindo reduzir a 

disparidade dos registos, aumentar a padronização e melhorar a capacidade de pesquisa/acesso da informação 

dos utentes arquivada, nomeadamente nas especialidades de anestesiologia (intra e pós operatório) e urologia. 

• Integrou-se e substitui-se o PACS existente, no sentido de dar continuidade à desmaterialização do Processo 

Clinico 

• Em parceria com a SPMS, foram desenvolvidos vários procedimentos de desmaterialização nomeadamente 

através da Receita Sem Papel, Cuidados Respiratórios Domiciliários e outros; 

• Expandiu-se o projeto de telemedicina, evitando deslocações de utentes ao CHLC. 

A concretização destes projetos, tem permitido aos profissionais de saúde o acesso ao processo clínico integral, através do 

SClínico e a disponibilização de dados na Plataforma de Dados de Saúde (PDS), facilitando o acesso à informação em 

qualquer ponto do SNS e assegurando a prestação mais informada de cuidados de saúde. 

Para a consolidação destes projetos procedeu-se ao upgrade da infraestrutura de storage, networking, virtualização de 

servidores e a implementação de um sistema de rede sem fios. 

Têm sido implementadas outras medidas, nomeadamente: 

• Expansão da aplicação SClinico à enfermagem (ambulatório): foi dado início, em 2012, ao projeto de expansão da 

aplicação SAPE/SClinico a todo o CHLC. Em 2017, foi dada continuidade a este projeto, permitindo a partilha de 

informação entre enfermeiros e médicos; 
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• Ao nível do posto de trabalho iniciou-se o projeto de VDI (Virtual Desktop), permitindo uma melhoria na qualidade 

dos postos de trabalho; 

• Substituição do Parque Informático da MAC. 

Em 2017, a Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação efetuou várias ações de formação, no âmbito das 

aplicações em uso no CHLC, tendo em vista a sua correta utilização e melhor desempenho e rentabilização de recursos. 

Ao nível das comunicações, o CHLC, aderiu ao Acordo Quadro “Serviços de comunicações de voz e dados” em vigor na 

eSPap, conseguindo efetuar uma redução de custos, com particular enfâse nas comunicações fixas de voz. 

Em 2017, foi dada continuidade ao desenvolvimento e expansão da ferramenta de apoio à decisão - TBCA – Tableau de 

Bord para o Conselho de Administração. Este sistema, permite ao Conselho de Administração e às Estruturas Intermédias 

de Administração conhecer on-line, em cada uma das suas áreas de informação (Atividade Clínica, Valorização, Custos, 

GDH, Indicadores, Recursos Humanos, Consumos, Produção por Médico, MCDT e Ocupação de Camas), a evolução do 

CHLC, como um todo, e de cada uma das áreas/especialidades da sua estrutura organizacional. 

 

Responsabilidade económica  
Constituiu ainda, pilar nuclear da gestão do CHLC, a preocupação constante da contenção da despesa e do 

aperfeiçoamento do processo de contratualização da atividade assistencial, quer através do desenvolvimento da 

contratualização interna, quer através do reforço dos mecanismos de monitorização e acompanhamento interno e pelos 

órgãos de tutela, contrariando a pressão do crescimento dos custos, nomeadamente os que advêm das novas terapêuticas 

medicamentosas. No que respeita aos custos, apesar do relevante o esforço efetuado pelo CHLC, para manutenção dos 

custos, em 2017, existiu um aumento dos custos totais em cerca de 2,3%, face ao período homólogo (cerca de 9,9M€), 

tendo como principal motivo o aumento dos subcontratos e dos custos com pessoal. A manutenção dos resultados negativos 

é consequência praticamente inevitável dos fatores mencionados. Pelo exposto, e pela conhecida perda de eficiência, é 

claro que a reconversão destes hospitais no futuro Hospital de Lisboa Oriental - de acordo com a reestruturação da rede 

hospitalar da área de Lisboa - justificam o esforço que diariamente é despendido pelos profissionais do CHLC, que vêm 

desempenhando um importantíssimo papel assistencial no Serviço Nacional de Saúde e que são a razão destas instituições 

serem, a nível nacional, reconhecidas pela tradição e enorme prestígio na medicina portuguesa, como local de formação 

de elevada qualidade, que tem sabido manter padrões de exigência e de qualificação clínica reconhecidos pela comunidade 

científica e pela população, apesar dos desafios e das restrições orçamentais. 

Neste sentido, o CHLC deu continuidade ao reforço das sinergias já iniciadas e a articulação com outros hospitais, na linha 

da reestruturação da rede hospitalar de Lisboa. Deu continuidade ainda, à política de desenvolvimento da investigação, 

ensino e formação, bem como à modernização dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como à 

prossecução da estratégia de racionalização de investimentos no sentido de garantir a melhoria contínua da qualidade da 

prestação de cuidados de saúde. 

O CHLC salvaguarda a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, inovação e desenvolvimento e 

integração de novas tecnologias no processo produtivo, através da sua Estrutura de Ensino e de Investigação. 

O CHLC possui um Centro de Ensino, que congrega todas as atividades de ensino quer a nível pré-graduado, quer a nível 

pós-graduado, recebendo alunos e estagiários para ensino universitário de Medicina e estágios curriculares de áreas de 

Ciências de Saúde.  
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O Centro de Investigação organiza-se para dinamização e incentivo de projetos académicos, de ensaios clínicos e de 

projetos científicos de enquadramento nacional e europeu.  

O CHLC pertence ao consórcio Portuguese Clinical Research Infrasctrutures Network (PtCRIN), de ensaios clínicos de 

natureza académica, com o objetivo de se organizar de modo competitivo na rede nacional para a investigação.  

No que respeita à investigação de iniciativa do investigador, foi criado, em 2010, o Gabinete de Análise Epidemiológica e 

Estatística. 

Este Gabinete, que integra o Centro de Investigação do CHLC, apoiou 444 projetos, 88 (20,5%) dos quais consubstanciando 

teses académicas de Investigadores do CHLC, que frequentam ou concluíram programas de doutoramento ou de mestrado 

em várias universidades e escolas superiores. A maioria são teses de doutoramento da Nova Medical School/Faculdade de 

Ciências Médicas, tendo em conta a parceria estratégica, de há muitos anos, com esta Faculdade, e que que se concretizou, 

2015, com a criação do Centro Médico Universitário de Lisboa (CMUL). 

Para apoio à investigação com Promotor, foi criada em finais de 2016, a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), com a missão 

de estabelecer o contato com as equipas de investigação e promotores, no sentido de promover a realização de mais 

estudos e ensaios clínicos no CHLC. 

Em 2017, foram realizados 49 ensaios/estudos clínicos, permitindo oferecer aos doentes terapêutica avançada e inovadora 

sem custos acrescidos. 

A partir de maio 2017, o Gabinete de Registo e Apoio aos Projetos (que integra o Centro de Investigação) foi incumbido de 

registar os projetos submetidos à aprovação pelo Conselho de Administração, tendo sido até ao final do ano registados 74 

projetos, dos quais 2 não foram autorizados e um aguarda parecer.  

Em 2017, foi notificada, no Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN), informação relativa à atividade 

de 2016 (IPCTN16), tendo sido registados 399 projetos (279 transitaram do ano anterior) envolvendo 774 investigadores.  

Nos 9 anos de resposta ao IPCTN (2008-2016), verifica-se um aumento sustentado do número de projetos, estando o CHLC 

sempre classificado nos primeiros lugares, entre cerca de 120 instituições hospitalares nacionais, pelas três principais 

medidas: volume de despesa com atividade I&D, volume de despesa com atividade I&D em medicina clínica e 

investigadores em equivalente tempo integral (www.dgeec.mec.pt).   

Em 2017, o Gabinete de Registo e Apoio aos Projetos apoiou a preparação de documentação para três candidaturas a 

fincamento para 3 projetos: 

•         Projeto em co-promoção ortóteses, proposto pela Faculdade de Motricidade Humana, Laboratório de Biomecânica e 

Morfologia Funcional, na área da Paralisia Cerebral, em articulação com Área Medicina Física Reabilitação do Hospital 

Dona Estefânia - Candidatura Portugal 2020 

•         Projeto GHELP – Rede de cooperação transnacional para a melhoria dos programas de saúde de deteção precoce 

da hipoacusia infantil. Programa de Cooperação Interreg V‐B Sudoeste Europeu (SUDOE), com a participação do Serviço 

de Otorrinolaringologia do CHLC  

•         Projeto IBERLIVER – estudo clínico com dispositivo médico (Hemopatch), da iniciativa do investigador, em colaboração 

com o Hospital Virgen del Rocio, Espanha, a desenvolver na Unidade de Cirurgia Hepato-bilio-pancreática e de 

Transplantação do CHLC. 
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No segundo semestre foi aprovado pelo Conselho de Administração, o Regulamento do Fundo de Financiamento da 

Investigação do CHLC, destinado ao desenvolvimento das estruturas comuns de apoio à investigação do CHLC e ao apoio 

financeiro a projetos de investigação do CHLC, tendo-se iniciado os procedimentos para operacionalizar a utilização deste 

Fundo, nomeadamente para candidatura ao financiamento a projetos de investigação do CHLC. 

O CHLC está atento aos programas do H2020, o principal instrumento para financiamento da Investigação e Inovação na 

Europa. Para o efeito, tem colaborado em grande proximidade com a representante do H2020 em Portugal, Dr.ª. Patrícia 

Calado. Em 2017, estiveram envolvidos, em candidaturas a convocatórias (calls) do H2020, 13 investigadores do CHLC. 

  

O CHLC tem, há vários anos, no seu horizonte, a perspetiva do novo Hospital Oriental de Lisboa, o que, associado à 

escassez de disponibilidades financeiras, tem subordinado o investimento ao necessário e indispensável para a assegurar 

o normal funcionamento dos serviços, particularmente assistenciais, acompanhando as melhores práticas que a medicina 

vem exigindo.  

Assim, atendendo às orientações e objetivos da política definida pela Tutela, ao contexto económico-financeiro restritivo e 

considerando a situação de contexto interno – estrutura, recursos e operacional – e externo, atual e previsional, o CHLC 

definiu uma estratégia de investimento que se suporta no financiamento próprio e no recurso ao co financiamento no âmbito 

de programas comunitários. 

O Plano de investimentos previsto para o triénio 2018-2020 insere-se na estratégia de reforço e desenvolvimento das 

capacidades operacionais e da diferenciação técnica do Centro Hospitalar, com o objetivo do aumento da oferta e da 

qualidade da prestação de serviços aos utentes/doentes, designadamente: permitir a manutenção e requalificação das 

instalações e equipamentos; manter o potencial técnico do CHLC, através da substituição de equipamentos com 

obsolescência técnica e funcional; introduzir inovação tecnológica, em áreas e especialidades estratégicas na expansão da 

oferta do CHLC; modernizar sistemas de informação, que permitam potenciar ganhos em termos de recursos, processos e 

resultados; assegurar condições de prestação de cuidados, com segurança e de acordo com as melhores práticas. 

 

Qualidade 

A Comissão de Qualidade e Segurança, tem como Missão dinamizar, suportar e coordenar o processo e atividades 

de melhoria contínua da qualidade e humanização dos cuidados prestados pelo CHLC. No sentido de melhor 

operacionalizar a sua intervenção a CQSD criou os núcleos de atividade de Gestão Documental, Auditorias Externas 

e Auditorias Internas. 

Desmaterialização 

Por razões de eficiência económica, ambiental e funcional o CHLC encetou processo de análise, avaliação e 
implementação de processos de trabalho desmaterializados. 

Gestão Documental 

Mantiveram-se ainda todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento e a atualização do sistema documental, 

enquanto quadro de referência para garantir as melhores práticas e a melhoria dos cuidados. 

O sistema documental da qualidade do CHLC é constituído (dados relativos a 31 de dezembro de 2017) por 28 políticas 

(POL), 278 procedimentos multissetoriais (PM), 35 protocolos clínicos (PRT), 1064 procedimentos sectoriais (PS) e 

861 instruções de trabalho (IT). 
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Foram ainda elaborados e aprovados, outros documentos definidos pela direção das diversas áreas do CHLC, e que 

refletem diferentes necessidades nomeadamente 7 protocolos clínicos, 22 procedimentos sectoriais e 64 instruções de 

trabalho. 

Toda a documentação que integra a gestão documental do CHLC foi desenvolvida por grupos de trabalho pluriprofissionais 

pertencentes aos diferentes hospitais, tendo contado com a participação de 204 profissionais na elaboração de políticas, 

927 profissionais na elaboração de procedimentos multissetoriais, 86 profissionais na elaboração de protocolos clínicos, 

1.335 profissionais na elaboração de procedimentos setoriais e 448 profissionais na elaboração de instruções de trabalho. 

Podemos ainda referir que o número de profissionais envolvidos na elaboração de documentos foi 2.068, o que representam 

27% do universo dos profissionais do CHLC, distribuídos pelas diferentes carreiras profissionais. 

Avaliações Externas 

No ano de 2017, foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua da qualidade com o envolvimento de todos os 

hospitais, tendo sido realizada uma auditoria externa de monitorização e atribuída a recertificação e reacreditação do CHLC 

pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS). 

A Entidade Reguladora de Saúde efetua através do SINAS (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde), diversas avaliações 

(numa base voluntária) relativamente a dimensões da qualidade nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. 

No CHLC é avaliado o módulo SINAS@Hospitais que compreende as dimensões, Excelência Clínica, Segurança do doente, 

Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente. 

Em 2017 realizaram-se duas auditorias no CHLC (HSM e MAC), que focaram a Excelência Clínica (Ginecologia e Pediatria 

na MAC e Cirurgia de Revascularização do Miocárdio e Cirurgia Vascular em HSM) e a Segurança do Doente – 

Procedimentos de Segurança. 

Na sequência da Auditoria e dos processos de melhoria introduzidas, o CHLC manteve a estrela atribuída pela ERS nestas 

dimensões. 

 

Comissão Local de Informatização Clínica  

A Comissão Local de Informatização Clínica (CLIC) foi nomeada em 25 de julho de 2017, para apoiar a definição de uma 

estratégia para a área da informatização clínica em concordância com a Estratégia Nacional para o Ecossistema de 

Sistemas de Informação em Saúde, reunindo representantes da área clínica, da gestão e dos sistemas e tecnologias de 

informação, com conhecimento técnico e operacional sobre os sistemas de informação clínicos. 

Esta comissão responde hierarquicamente ao Conselho de Administração, assumindo funções de promoção da 

informatização clínica e assessoria a este para a tomada de decisão acerca dos sistemas de informação clínicos. 

A sua missão é a promoção de boas práticas no registo clínico eletrónico apoiando a melhoria dos sistemas de informação 

clínicos, da segurança e da sua utilização no Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

Durante o ano de 2017 foram construídas as bases estruturantes da atividade da CLIC, com a definição dos Planos 

Estratégico e de Ação desta, iniciando as reuniões de sensibilização para a informatização clínica e estabelecendo 

orientações para este processo. 
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Formação Interna 

As principais áreas temáticas abordadas nos últimos anos, enquadram-se nos objetivos estratégicos do Centro e nos 

critérios de acreditação, e incluíram prioritariamente: 

• Desenvolvimento científico e técnico dos profissionais, tendo em vista a inovação das práticas e metodologias; 

• Apoio dos projetos de acreditação da qualidade; 

• Formação e atualização dos profissionais em áreas transversais e obrigatórias como as de controlo de infeção 

hospitalar; saúde e segurança; saúde, segurança e higiene no trabalho; 

• Desenvolvimento e aprofundamento das competências técnicas, em especial, dos grupos profissionais dos 

assistentes técnicos e assistentes operacionais, por se tratarem dos dois grupos profissionais sem formação 

específica de base para o desempenho de funções em instituições hospitalares; 

• Cuidados de emergência; 

• Formação em gestão do risco e segurança do doente; 

• Apoio na utilização das novas tecnologias e informatização dos processos e circuitos internos. 

Em 2017, o maior número de ações de formação verificou-se nas áreas temáticas de Prevenção e Controlo de Infeção 

Hospitalar, Cuidados de Emergência, Saúde e Segurança, Clínica, Gestão e Gestão de Risco e Segurança do Doente que 

representaram respetivamente, 23%, 15%, 12,6%, 12,6%, 10% e 9,3% do total de ações realizadas.  

O maior número de ações verificada nalgumas destas áreas, está diretamente relacionada com a obrigatoriedade de 

realização de formação mandatória (SBV, Segurança Contra Incêndios, entre outras). 

Estas áreas, no entanto, evoluíram de forma distinta face a 2016, verificando-se aumentos verdadeiramente significativos 

nalgumas áreas temáticas – Gestão – por força da formação realizada no âmbito dos procedimentos associados à utilização 

de novos aplicativos relacionados com a gestão de Recursos Humanos, Transportes e articulação com o secretariado da 

Urgência Central; - TIC – na sequência da formação realizada no âmbito dos aplicativos informáticos existentes no Centro 

e da introdução de novos equipamentos. 

A evolução negativa verificada nas restantes áreas temáticas, e como já atrás referido, decorreu na maior parte dos casos 

de uma menor adesão por parte dos formandos (SSHT) ou da alteração do modelo formativo adotado (GRSD). 

X. Avaliação do Governo Societário 
1.  Ver if icação do cumprimento das recomendações recebidas 10 relativamente à estrutura e prática de 

governo societário (v ide ar t igo 54.º  do  RJSPE), através da identif icação das medidas tomadas no âmbito 

dessas orientações. Para cada recomendação 11 deverá ser inclu ída:  

a) Informação que permita aferir  o cumpr imento da recomendação ou remissão para o ponto do 

relatór io onde a questão é desenvolvida (capí tulo, subcapítulo, secção e  página) ;  

b) Em caso de não cumprimento ou cumpr imento parcial,  just if icação para essa ocorrência e 

ident if icação de eventual  mecanismo al ternativo adotado pela entidade para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação.  

                                                           
10 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM 
incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  
11 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; 
“Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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2.  Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer e lement os ou informações adicionais que, não 

se encontrando ver t idas nos pontos anter iores,  sejam relevantes para a compreensão do modelo e das 

práticas de governo adotadas.  

O presente Relatório apresenta, em conformidade com o exigido pelo 54.º do RJSPE, informação atual e completa sobre 

as matérias a que se refere e o CHLC cumpre, em termo de estrutura e prática de governo societário as normas legais 

aplicáveis.  A apresentação do Relatório conforma-se ao modelo determinado pela tutela. Não existe quaisquer outras 

recomendações a considerar. 

 O CHLC não tem outras informações a prestar. 

XI. ANEXOS DO RGS 
Como anexos ao relatório da ent idade deverão ser incluídos pelo menos os seguintes documentos:  

1.  Demonstração não f inanceira re lat iva ao exercício de 2017 que deverá conter informação re ferente  ao 

desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relat ivas aos 

trabalhadores,  igualdade de género, não discr iminação, respeito pelos direitos humanos, combate à 

corrupção e tentat ivas de suborno (vid e ar t igo 66-B do CSC) (caso aplicável).  

 

2.  Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido del iberada a aprovação do 

RGS 2017.  

Cf. página 86 

 
3.  Relatório do órgão de f iscal ização a que se refere o n.º  2 do art igo 54.º do RJSPE. 

Cf. Página 38 a 44 

 
4.  Declarações a que se refere o ar t igo 52.º do RJSPE. 

Cf. páginas 23 a 34 e 65 a 68. 

 
5.  Ata da reunião da Assembleia Geral, Del iberação Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a 

aprovação por par te dos t i tulares da função acionista dos do cumentos de prestação de contas (aí se 

incluindo o Relatório e Contas e o RGS) re lat ivos ao exercíc io de 201612. 

Não existe assembleia geral. 

Deliberação do Conselho de Administração referente à aprovação dos documentos de  

prestação de contas relativas ao exercício de 2017. 

                                                           

12 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda 
verificado a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2016 por parte do(s) titular(es) da 
função acionista tal deve ser objeto de menção específica. 
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1.   Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 

deliberada a aprovação do Relatório do Governo Societário 2016. 

Cf. Página 88 e 89. 

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

Cf. Página  96 a 14 e . Anexo Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas 
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(página deixada em branco) 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada 

a aprovação do RGS 2017 
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Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada 

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

aprovação do RGS 2016, reemitido a 15 de fevereiro de 2018 (o presente relatório foi revisto 

de acordo com as observações mencionadas no relatório de análise n.º 235/2017 de 7 de 

julho de 2017 da UTAM). 
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Nomeação do Conselho de Administração (RCM 2/2013) 
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Nomeação do Conselho de Administração (RCM 4-B/2016) 
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Circular Informativa da constituição do Sistema da Qualidade e Segurança no CHLC 
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Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas 
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XI.1 ANEXO II – Grelha de suporte à elaboração do RELATÓRIO DE ANÁLISE da UTAM 
 

A grelha em anexo constitui apenas a ilustração de uma ferramenta utilizada pela UTAM como 
suporte ao processo de análise dos RGS apresentados pelas entidades. 

Pode ser objeto de alterações, adaptações ou outro tipo de modificações, a todo e qualquer 
momento, sem que tal implique a correspondente nova divulgação. 
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