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1. Atividade Assistencial 

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

os objetivos definidos para o presente ano, constantes no Plano de Atividade e Orçamento. 

Actividade 
2019 2018 Variação 

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18 

Internamento           

Camas (Lotação Média) 1.271 1.287 1.278 -16 camas -7 camas 

Berços 30 30 30 0 camas 0 camas 

Doentes Saídos 34.321 36.893 35.052 -7,0 % -2,1 % 

Sem Berçário 32.070 34.273 32.709 -6,4 % -2,0 % 

Berçário 2.251 2.620 2.343 -14,1 % -3,9 % 

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

Tx. Ocupação  * 89,0 87,5 90,4 1,5 p.p. -1,4 p.p. 

* sem berçário           

Consulta Externa Médica           

Total 540.092 575.907 547.685 -6,2 % -1,4 % 

Primeiras 139.855 154.267 143.474 -9,3 % -2,5 % 

Subsequentes 400.237 421.640 404.211 -5,1 % -1,0 % 

% Primeiras / Total 26,0 26,8 26,4 -0,7 p.p. -0,3 p.p. 

% Altas / Total de Consultas 9,3 8,6 7,7 0,7 p.p. 1,6 p.p. 

Actividade Cirúrgica           

Total Cirurgias 27.937 33.451 28.564 -16,5 % -2,2 % 

Convencional 9.251 11.209 9.516 -17,5 % -2,8 % 

Ambulatório 13.241 17.087 13.775 -22,5 % -3,9 % 

Urgente 5.445 5.155 5.273 5,6 % 3,3 % 

% C. Amb. / C. Prog. 58,9 60,4 59,1 -1,5 p.p. -0,3 p.p. 

N.º Doentes em LIC 16.279 - 14.424 - 12,9 % 

LIC: Tempo Médio de Espera (dia) 262 105 222 149,9 % 18,2 % 

Urgência           

Total Atendimentos 180.452 183.357 184.597 -1,6 % -2,2 % 

% Internamento 10,5 10,4 10,5 0,2 p.p. 0,1 p.p. 

Hospital de Dia           

Sessões de Hospital de Dia (sem GDH) 19.575 17.821 17.887 9,8 % 9,4 % 

Sessões de Hemodiálise - Crónicos 2.709 3.047 2.694 -11,1 % 0,6 % 

Sessões de Hemodiálise - Agudos 271 453 425 -40,2 % -36,2 % 

Sessões de Quimioterapia 7.693 7.756 7.960 -0,8 % -3,4 % 

Partos           

Total de Partos 2.460 2.621 2.601 -6,1 % -5,4 % 

% Cesariana / Total 32,6 29,5 31,2 3,1 p.p. 1,3 p.p. 

Transplantação           

Transplantes 270 268 322 0,7 % -16,1 % 
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1.1. Internamento 

Verificou-se no total de doentes saídos uma diminuição de 7% (menos 2572 doentes) face à meta proposta e uma 

diminuição de 2,1% (menos 731 doentes) face ao período homólogo. 

A demora média (sem berçário) registou um aumento de 0,6 dias face à meta e registou um aumento de 0,08 dias face ao 

período homólogo. A taxa de ocupação (sem berçário) registou um valor superior em 1,5 p.p. face à meta proposta e 

inferior em 1,4 p.p. face ao período homólogo. 

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

diminuição de 40,1% (menos 438 dias) face à meta proposta e uma diminuição de 46,1% (menos 560 dias) face 

ao período homólogo. A do número de dias tem a ver diretamente com o falecimento de doentes entre 2018 e 

2019. Atualmente, o CHULC tem a seu cargo dois doentes crónicos ventilados. 

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

doentes saídos, registou um aumento de 3,6% (mais 173 dias) face à meta e um aumento de 0,9% (mais 44 dias) 

face ao período homólogo. 

Internamento 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Lotação Praticada Média 1.301 1.317 1.308 -16 camas -7 camas

Sem Berçário 1.271 1.287 1.278 -16 camas -7 camas

Berçário 30 30 30 0 berços 0 berços

Doentes Saídos 34.321 36.893 35.052 -7,0 % -2,1 %

Sem Berçário 32.070 34.273 32.709 -6,4 % -2,0 %

Berçário 2.251 2.620 2.343 -14,1 % -3,9 %

Demora Média (dias)  * 9,63 9,00 9,55 0,6 dias 0,08 dias

Tx. Ocupação (%)  * 89,0 87,5 90,4 1,5 p.p. -1,4 p.p.

Doentes Crónicos Ventilados (diária) 655 1.093 1.215 -40,1 % -46,1 %

Doentes de MFR (diária) 4.964 4.791 4.920 3,6 % 0,9 %

(*) não inclui o berçário

Actividade
2019 Variação

 

Nas variações dos doentes saídos, face ao período homólogo, salientam-se as especialidades com aumentos 

mais expressivos: queimados (+44%, +4 doentes), angiologia e cirurgia vascular (+21%, +203 doentes), 

hematologia clínica (+16%, +71 doentes), pneumologia (+16%, +37 doentes), estomatologia (+14%, +5 doentes), 

gastrenterologia (+12%, +40 doentes), dermatologia (+9%, +4 doentes), e neurologia (+9%, +62 doentes). 

Por outro lado, as especialidades com diminuições mais expressivas foram: ginecologia (-27%, -151 doentes), 

otorrinolaringologia adultos (-18%, -113 doentes), UCI polivalente (-11%, -63 doentes), pedopsiquiatria (-9%, -11 

doentes), urologia (-8%, -103 doentes), cirurgia geral (-7%, -280 doentes), obstetrícia (-6%, -201 doentes) e 

oftalmologia (-6%, -29 doentes). 
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1.2. Consulta Externa 

Verificou-se, nas consultas médicas, uma diminuição de 6,2% (menos 35815 consultas) face à meta e uma diminuição de 1,4% 

(menos 7593 consultas) face ao período homólogo. 

As primeiras consultas registaram uma diminuição de 9,3% (menos 14412 consultas) face à meta e uma 

diminuição de 2,5% (menos 3619 consultas) face ao período homólogo. As consultas subsequentes registaram 

uma diminuição de 5,08% (menos 21403 consultas) face à meta e uma diminuição de 1% (menos 3974 

consultas) face ao período homólogo. 

Consequentemente, o peso das 1.as consultas no total das consultas, registou uma diminuição de 0,8 p.p. face à meta 

proposta e uma diminuição de 0,32 p.p. face ao período homólogo. 

A percentagem de altas no total das consultas registou um aumento de 0,7 p.p. face à meta proposta e um 

aumento de 1,6 p.p. face ao período homólogo. 

Consulta Externa Médica 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Total 540.092 575.907 547.685 -6,2 % -1,4 %

Primeiras 139.855 154.267 143.474 -9,3 % -2,5 %

Subsequentes 400.237 421.640 404.211 -5,1 % -1,0 %

% Primeiras / Total 26,04 26,79 26,36 -0,8 p.p. -0,32 p.p.

Índice de Consultas Subsequentes 2,84 2,73 2,79 3,9 % 1,6 %

% CTH / Primeiras Consultas  * 28,2 31,6 30,0 -3,4 p.p. -1,8 p.p.

% Altas / Total de Consultas 9,3 8,6 7,7 0,7 p.p. 1,6 p.p.

Actividade
2019 Variação

 

Nota: Não inclui as consultas realizadas pela PMA. 

De salientar as especialidades que, no total de consultas, registaram maiores variações relativas face ao período 

homólogo: genética médica (+27%, +879 consultas), neurorradiologia (+27%, +265 consultas), infeciologia 

(+17%, +1.804 consultas), cirurgia plástica e reconstrutiva (+15%, +836 consultas), estomatologia pediátrica 

(+13%, +269 consultas), medicina física e de reabilitação pediátrica (+12%, + 503 consultas), angiologia e 

cirurgia vascular (+12%, +1.036 consultas) e psiquiatria de ligação (+9%, +135 consultas), por um lado e 

estomatologia adultos (-18%, -1.694 consultas), oftalmologia (-14%, -6.000 consultas), cuidados paliativos (-14%, 

-116 consultas), imagiologia (-12%, -111 consultas), anestesiologia (-11%, -1.767 consultas) e medicina física e 

de reabilitação adultos (-11%, -1.756), por outro. 
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No acesso à 1.ª consulta médica, a 30 de setembro, encontravam-se 53.357 doentes em espera com um tempo 

de espera médio de 118 dias (dias corridos entre a data do pedido e a data de extração dos dados). 

 

De referir que os doentes provenientes dos Cuidados de Saúde Primários, via CTH, representam cerca de 53% 

do total de pedidos em espera e, destes, cerca de 44%, encontram-se já fora dos Tempos Máximos de Resposta 

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

As especialidades com maior peso na lista de espera são a oftalmologia adultos e pediátrica (11.673 doentes, 

22%), neurocirurgia (5.124 doentes, 10%), anestesiologia (3.238 doentes, 6%), ortopedia adultos (2.662 doentes, 

5%), otorrinolaringologia adultos e pediátrica (2.599 doentes, 5%), dermatologia (2.120 doentes, 4%) e 

neurologia (2.085 doentes, 4%). No seu conjunto, estas sete especialidades representaram cerca de 55% do total 

de doentes em espera. 

As especialidades cuja média do tempo de espera é maior, são: estomatologia adultos (400 dias), oftalmologia 

(197 dias), medicina interna (117 dias, devido à subespecialidade do tratamento cirúrgico da obesidade) 

neurorradiologia (116 dias), neurocirurgia (116 dias), imuno-alergologia (114 dias), urologia (113 dias), 

otorrinolaringologia (112 dias), cirurgia plástica e reconstrutiva (111 dias) e ortopedia pediátrica (109 dias). 

As consultas não médicas registaram um aumento de 16,1% (+4.108 consultas), face ao período homólogo. O 

incremento da consulta de enfermagem justifica-se pela alteração da forma de registo desta atividade. 

Consulta Externa Não Médica 

Actividade 
2019 2018 Var % 

Realizado Realizado 19/18 

Total de Consultas 29.583 25.475 16,1% 

Enfermagem 9.862 4.856 103,1% 

Nutrição e Dietética 9.659 9.920 -2,6% 

Psicologia 9.667 10.356 -6,7 % 

Saúde Oral / Higiene Oral 395 343 15,2 % 
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1.3. Atividade Cirúrgica 

A atividade cirúrgica, registou no total de cirurgias, uma diminuição de 16,5% (menos 5514 cirurgias) face ao 

previsto e uma diminuição de 2,2% (menos 627 cirurgias) face ao período homólogo. 

A atividade programada, registou uma diminuição de 20,5% (menos 5804 cirurgias) face ao previsto e uma 

diminuição de 3,4% (menos 799 cirurgias), face ao período homólogo. O peso da cirurgia de ambulatório 

registou uma diminuição de cerca de 1,5 p.p. face ao previsto e uma diminuição de cerca de 0,3 p.p. face ao 

período homólogo. 

Atividade Cirúrgica 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Total Cirurgias 27.937 33.451 28.564 -16,5 % -2,2 %

Convencional 9.251 11.209 9.516 -17,5 % -2,8 %

Base 8.231 - 8.504 - -3,2 %

Adicional 1.020 - 1.012 - 0,8 %

Ambulatório 13.241 17.087 13.775 -22,5 % -3,9 %

Base 12.506 - 12.706 - -1,6 %

Adicional 735 - 1.069 - -31,2 %

Urgente 5.445 5.155 5.273 5,6 % 3,3 %

% C. Ambulatório / C. Programada 58,9 60,4 59,1 -1,5 p.p. -0,3 p.p.

% C. Urgente / Total 19,5 15,4 18,5 4,1 p.p. 1 p.p.

Actividade
2019 Variação

 

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

De notar que, a grande maioria das especialidades, registou variações negativas do número de cirurgias 

programadas base, face ao período homólogo. Excetuam-se a angiologia e cirurgia vascular (+18%), a 

estomatologia pediátrica (+11%), a cirurgia cardiotorácica (+7%) e a ortopedia pediátrica (+5%). 

Da análise da lista de espera de inscritos em cirurgia (LIC), observa-se, face a agosto de 2018, o aumento do 

número de doentes em espera de 13% (+1.855 doentes), o agravamento do tempo médio de espera em 18% 

(+40 dias). Se comparado com o mês anterior, observa-se também uma diminuição no número de doentes em 

espera (-1%, -115 doentes) e um aumento da média do tempo de espera (+2%, +6 dias). 
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1.4. Urgência 

Verificou-se na atividade global da urgência uma diminuição de 1,6% (menos 2905 atendimentos) face à meta e uma 

diminuição de 2,2% (menos 4145 atendimentos) face ao período homólogo. 

O peso do internamento como destino após a alta (10,5%), registou um aumento de cerca de 0,1 p.p. face à 

meta proposta e registou um aumento de cerca de 0,07 p.p. face ao período homólogo. 

Atendimentos Urgentes 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Total Atendimentos 180.452 183.357 184.597 -1,6 % -2,2 %

Geral 105.942 106.484 108.485 -0,5 % -2,3 %

Ginec. / Obstet. 16.051 16.367 16.250 -1,9 % -1,2 %

Pediátrica 53.588 55.551 54.867 -3,5 % -2,3 %

Psiquiátrica 4.871 4.955 4.995 -1,7 % -2,5 %

% Internamento no CHLC 10,5 10,4 10,5 0,1 p.p. 0 p.p.

Geral 13,4 12,6 13,3 0,8 p.p. 0,1 p.p.

Ginec. / Obstet. 15,2 17,1 15,2 -1,9 p.p. 0 p.p.

Pediátrica 4,2 4,9 4,1 -0,7 p.p. 0,1 p.p.

Psiquiátrica 1,3 1,8 3,4 -0,5 p.p. -2,1 p.p.

Actividade
2019 Variação

 

Geral

58% Ginec. / 

Obstet.
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Pediátrica

30%Psiquiátrica

3%

Urgência: Atendimentos por local

 

A urgência geral registou uma diminuição de 0,5% (menos 542 atendimentos) face à meta e uma diminuição de 

2,3% (menos 2543 atendimentos) face ao período homólogo. 

A urgência de ginecologia e obstetrícia registou uma diminuição de 1,9% (menos 316 atendimentos) face à 

meta e uma diminuição de 1,2% (menos 199 atendimentos) face ao período homólogo. 

A urgência pediátrica registou uma diminuição de 3,5% (menos 1963 atendimentos) face à meta e uma 

diminuição de 2,3% (menos 1279 atendimentos) face ao período homólogo. 
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A urgência de psiquiatria, a funcionar nas instalações da urgência geral (HSJ), registou uma diminuição de 1,7% 

(menos 84 atendimentos) face à meta e uma diminuição de 2,5% (menos 124 atendimentos) face ao período 

homólogo. 

Ao nível dos indicadores de desempenho da urgência, o índice de desempenho realizado foi de 99%. 

Indicadores de desempenho da urgência 

Actividade 
2019 2018 Variação Índice Desemp. 

Ajustado Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18 

% episódios prioridade  Verde/Azul/Branca 45,3% 42,0% 46,9% 3,3 pp -1,6 pp 18,4% 

% episódios com internamento 10,5% 9,6% 10,5% 0,9 pp 0 pp 18,1% 

% ep. urgência atendidos dentro  do tempo espera (T. Manchester) 78,7% 79,4% 77,5% -0,7 pp 1,2 pp 19,8% 

% utilizadores frequentes (> 4 epi) 2,9% 3,3% 2,9% -0,4 pp 0 pp 22,3% 

Rácio Consultas Externas/Atend. Urgência 3,16 3,10 3,10 1,8% 1,7% 20,4% 

      
99,0% 

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

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

Observa-se na distribuição dos níveis de prioridade um elevado peso dos atendimentos urgentes (amarelos) e 

pouco urgentes (verdes). 

Na urgência geral, os pesos destes níveis foram de 45% e 46%, respetivamente. Ainda nesta urgência, cerca de 3% 

correspondem a atendimentos não urgentes (azuis). 

Na urgência pediátrica, cerca de 47% e 46% correspondem a atendimentos urgentes (amarelos) e pouco 

urgentes (verdes) respetivamente. 
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1.5. Hospital de Dia 

Nas sessões (sem GDH) de Hospital de Dia, verificou-se um aumento de 9,8% (mais 1754 sessões) face à meta 

e um aumento de 9,4% (mais 1688 sessões) face ao período homólogo. 

As sessões de hemodiálise a doentes crónicos em tratamento ambulatório registaram uma diminuição de 11,1% 

(menos 338 sessões) face à meta e um aumento de 0,6% (mais 15 sessões) face ao período homólogo. As 

sessões de hemodiálise a doentes agudos, realizadas em hospital de dia, registaram uma diminuição de 40,2% 

(menos 182 sessões) face à meta e uma diminuição de 36,2% (menos 154 sessões) face ao período homólogo. 

O número de sessões de quimioterapia registou uma diminuição de 0,8% (menos 63 sessões) face à meta e 

uma diminuição de 3,4% (menos 267 sessões) face ao período homólogo. 

Hospital de Dia 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Sessões (sem GDH) 19.575 17.821 17.887 9,8 % 9,4 %

Hematologia 2.470 1.669 1.387 48,0 % 78,1 %

Com procedimento diferenciado  * 75 150 150 -50,0 % -50,0 %

Imuno-Hemoterapia 4.155 4.113 3.973 1,0 % 4,6 %

Com procedimento diferenciado  * 1.302 1.422 1.393 -8,4 % -6,5 %

Infecciologia 358 314 395 14,0 % -9,4 %

Psiquiatria 2.145 2.246 2.403 -4,5 % -10,7 %

Oncologia Médica 2.744 2.926 3.036 -6,2 % -9,6 %

Pediatria 249 180 249 38,3 % 0,0 %

Pneumologia 615 484 499 27,1 % 23,2 %

Outros 6.839 5.889 5.945 16,1 % 15,0 %

Hemodiálise - Doentes Crónicos 2.709 3.047 2.694 -11,1 % 0,6 %

Hemodiálise - Doentes Agudos 271 453 425 -40,2 % -36,2 %

Quimioterapia 7.693 7.756 7.960 -0,8 % -3,4 %

Outros GDH Médicos de Ambulatório 1.056 1.165 1.186 -9,4 % -11,0 %

Actividade
2019 Variação

 

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

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

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

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

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

doente nesta nova unidade de hospitalização domiciliária do CHULC. 

Hospitalização Domiciliária 

  junho julho agosto setembro total 

N.º doentes saídos (altas) 7 7 6 7 27 

Dias de Internamento 83 54 69 128 334 

Demora Média 11,9 7,7 11,5 18,3 12,4 

Além da hospitalização domiciliária, o CHULC presta outros cuidados domiciliários quer médicos, quer de 

enfermagem. 

Visitas Domiciliárias 

Actividade 
2019 2018 Variação 

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18 

Visitas (total) 396 374 368 5,9 % 7,6 % 

Médica 90 112 0 -19,6 % - 

Enfermagem 306 262 300 16,8 % 2,0 % 

Assistente Social 0 0 68 - -100,0 % 

1.7. Outras linhas de atividade 

1.7.1 Partos 

Verificou-se, no número de partos, uma diminuição de 6,1% (menos 161 partos) face à meta e uma diminuição 

de 5,4% (menos 141 partos) face ao período homólogo. 

O peso percentual do número de partos por cesariana no total de partos registou um aumento de 3,1 p.p. face à 

meta proposta (29,5%) e um aumento de 1,4 p.p. face ao período homólogo. 

Partos 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Total 2.460 2.621 2.601 -6,1 % -5,4 %

Eutócico 1.144 1.309 1.247 -12,6 % -8,3 %

Distócico 1.316 1.312 1.354 0,3 % -2,8 %

Cesariana 801 773 812 3,6 % -1,4 %

Outro 515 539 542 -4,5 % -5,0 %

% Cesariana / Total 32,6 29,5 31,2 3,1 p.p. 1,4 p.p.

Actividade
2019 Variação
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1.7.2 Interrupção Voluntária da Gravidez 

O número de interrupções voluntárias da gravidez medicamentosas registou um aumento de 2,6% (mais 13 IG) 

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

ambulatório, registou uma diminuição de 9,4% (menos 12 IG) face à meta e uma diminuição de 16,1% (menos 22 

IG) face ao período homólogo. 

Interrupção Voluntária da Gravidez 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

IG até 10 semanas - N.º IG Medic. em Amb. 521 539 508 -3,3 % 2,6 %

IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 115 127 137 -9,4 % -16,1 %

Actividade
2019 Variação

 

1.7.3 Procriação Medicamente Assistida 

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

diminuição de 40,5% (menos 212 consultas) face à meta e uma diminuição de 44,5% (menos 250 consultas) 

face ao período homólogo. Os valores abaixo incluem a atividade subcontratada e realizada nas clínicas IVI e 

SEMEAR. 

Procriação Medicamente Assistida 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 312 524 562 -40,5 % -44,5 %

N.º Induções da Ovulação 131 112 108 17,0 % 21,3 %

N.º Inseminações Intra-Uterinas 131 112 111 17,0 % 18,0 %

N.º Fertilizações In Vitro 94 75 75 25,3 % 25,3 %

N.º ICSI sem Biópsia 122 112 123 8,9 % -0,8 %

N.º ICSI com Biópsia 9 9 13 0,0 % -30,8 %

Actividade
2019 Variação

 

1.7.4 Colheita e Transplante de Órgãos e Tecidos 

A atividade de transplante de órgãos e tecidos registou uma diminuição de 16,1% (menos 52 transplantes) face ao 

período homólogo e um aumento de 0,7% (mais 2 transplantes), face à meta. 

Transplante de Órgãos e Tecidos 

2018

Realizado Meta Realizado 19/Meta 19/18

Transplantes 270 268 322 0,7 -16,1

Renal 47 41 45 14,6 4,4

Hepático 95 75 85 26,7 11,8

Pancreático 13 9 22 44,4 -40,9

Cardíaco 3 8 2 -62,5 50,0

Pulmonar 24 26 21 -7,7 14,3

Córnea 88 109 147 -19,3 -40,1

Actividade
2019 Variação
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2. Evolução Económica - Financeira 

A informação económica financeira do nono mês de 2019, apresentada nas demonstrações financeiras foi 

elaborada em SNC-AP, o qual entrou em vigor a 1/1/2018. 

No fim de setembro de 2019, face ao período homólogo de 2018, regista-se uma melhoria da situação 

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

Destaca-se, neste período, um aumento, face ao período homólogo, no total dos gastos operacionais de 1,6% (5,3 

M€) e um aumento de 4% (11M€) no total dos rendimentos e ganhos operacionais. Constata-se também, uma 

melhoria de 5,6 M€ (-9%) nos Resultados Operacionais, no mês de setembro de 2019, versus igual período de 

2018. Existe também uma melhoria relativo ao período homólogo, dos Resultados Liquido do Exercício (-9%) e do 

EBITDA (-12%). 

Esta evolução, tem a ver principalmente com a alteração do modo de cálculo da estimativa do Contrato-Programa 

de 2019, que passou a ser feita com base nas instruções da Circular Normativa n.º 6/2019 da ACSS. 

Em 2018, o cálculo era feito com base na produção efetiva. Em 2019, o valor do Contrato-Programa passou a ser 

calculado com base da taxa de execução indicada pela ACSS que foi de 98,8% para a produção e de 97,6% para 

o calculo dos incentivos institucionais. 

Note-se que, no mês de setembro foram recebidas Notas de Crédito emitidas pelos fornecedores, da Indústria 

Farmacêuticas no montante de 8.030.784,82€, relativas ao ano de 2019. Em 2018, recebemos, em igual 

período, 3.158.391,06 €. 

Em janeiro de 2019, através do Despacho n.º 02/2019 de 11 de janeiro, do Senhor SEAS foi reforçado o 

adiantamento do Contrato-Programa, no valor de 2.323.660,58€, para pagamento de dívida vencida a 

fornecedores por antiguidade, o qual sucedeu de igual forma nos meses seguintes. 

Em fevereiro o CHULC, através do Despacho Conjunto do Ministério da Saúde e das Finanças, de 26 de fevereiro 

de 2019, determinou-se a entrada de capital, para cobertura de prejuízos transitados com aplicação exclusiva ao 

pagamento da divida vencida, num total de 18.221.000,00€. Foram pagos 5M€, ainda em fevereiro.  

Em junho o CHULC, recebeu uma verba, para efeitos de pagamento de dívida vencida, por ordem de antiguidade, 

no montante de 48 609 597,76€ de acordo com o Despacho Conjunto das Finanças e da Saúde, de 25 de junho.  

Recebeu ainda indicações para efetuar o pagamento 5.206.000,00€, referente ao Despacho Conjunto das 

Finanças e da Saúde, de 26 de fevereiro. 

Por último, importa referir, em relação ao período homólogo, que ocorreu um acréscimo de 11,4M€ nos gastos 

com pessoal (6,8%). 

A aquisição de bens de capital, em setembro e face ao período homólogo, apresenta uma redução de 2,2M€€ 

(71,4%).  
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2.1 Gastos 

Nos gastos totais, verificou-se no mês de setembro de 2019, uma redução de 1% (-3,4M€) em relação ao previsto 

no Contrato-Programa/Orçamento Económico de 2019 e um aumento de 1,6% (+5,3M€), face ao período 

homólogo. 

As rubricas da despesa, com maior peso no total dos gastos, foram o Pessoal (52%), os Materiais de Consumo 

(34%) e os Fornecimentos e Serviços Externos (12%). No total, estas rubricas representaram cerca de 98% dos 

gastos. 

2.1.1 Recursos Humanos 

A rubrica Gastos com Pessoal (6.3), registou um aumento, face ao previsto no Orçamento de 2019, de 2,5% 

(4,4M€) e um aumento 6,8% (11,4M€), face ao período homólogo. 

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

632207-Noites e Suplementos - Observa-se um acréscimo de 71,7% (3,9 M€), face ao período homologo, 

e de 29,3% (2,1 M€), em relação ao estimado, para o presente ano; 

632204-Trabalho Extraordinário - verifica-se um aumento de 8,9% (1 M€), face ao período homologo, e 

de 25,2% (2,5 M€), em função do previsto, para o presente ano; 

63111 a 63219 Remunerações – constata-se num acréscimo de 4,6% (4,4 M€), face ao período 

homologo, e uma subida de 0,5% (0,5 M€), em relação estimado; 

633 a 639- Outros Gastos com pessoal- apresenta uma redução de 7,9% (0,16 M€), face ao período 

homologo, e de 19,6% (0,3 M€), em relação ao previsto 

O desvio, no período considerado e face ao período homologo, é justificado em grande parte pelo seguinte: 

 Remuneração mínima mensal garantida: o governo decidiu fixar em 635€/mensais em vez dos 600€ 

gerando acréscimos de 0,6 M€; este fator tem um peso percentual de 5.18% na despesa; 

 Majoração das horas suplementares: com a aplicação da RMMG, do descongelamento das progressões 

remuneratórias, a aplicação das 35h/sem (em vez das 40h/sem) tem como impacto o aumento do 

valor/hora do trabalhador; como uma elevada percentagem tem um horário rotativo por turnos é 

compensado pelo pagamento de horas suplementares. As medidas descritas têm, como resultante o 

aumento da despesa em 4,5M€; este fator externo representa 38,79% da despesa; 

 Progressões remuneratórias: com a progressiva aplicação do descongelamento faseado das progressões 

remuneratórias a quem reúna 10 pontos, neste semestre temos um encargo de 1.4 M€ responsável por 

12.40%; 

 Aplicação dos ACT: esta medida que tem um impacto reduzido de 4,68% com 0,54 M€; 

 PREVPAP + TSDT contribuem com 2.78% e 3.60%, respetivamente, num total de 0,75 M€; 
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 Extensão do trabalho noturno pago como suplementar até às 8h: esta medida apesar de recente já gerou 

um aumento de 0,3 M€ com um aumento crescente até ao final do ano; 

 Aumento de efetivos (com especial enfase para enfermeiros e assistentes operacionais): este fator deriva 

da diminuição do PNT face à alteração legislativa em julho, verificando que o nº de ETC ainda apresenta 

um deficit; contudo gera uma despesa acrescida de 3.0 M€ (26.4%) do total do acréscimo da despesa 

Verificou-se, face período homólogo, um acréscimo quer do número de efetivos no CHULC (+325 colaboradores, 

+4,3%), quer do número de ETC35h (+315 ETC, +4,1%), sendo de destacar o aumento do número de enfermeiros 

e de assistentes operacionais. 

As alterações nas categorias técnicos superiores do regime geral (Tec. Superior) e técnicos superiores de saúde 

(Tec. Superior de Saúde), derivaram da alteração da carreira Farmacêutica. 

Evolução da dotação de RH 

Grupo Profissional 
# RH 

Var. (%)  
ETC 35h 

Var. (%)  
2019 2018 2019 2018 

Total 7.873 7.548 4,3% 8.055 7.740 4,1% 

Diretor 45 34 32,4% 47 36 30,2% 

Médico 1.077 1.033 4,3% 1.116 1.064 4,9% 

Médico Interno 589 621 -5,2% 673 709 -5,0% 

Enfermeiro 2.670 2.505 6,6% 2.683 2.516 6,6% 

TDT 654 634 3,2% 651 644 1,2% 

Tec. Superior de Saúde 74 59 25,4% 73 58 25,4% 

Tec. Superior 125 140 -10,7% 132 149 -11,5% 

Assistente Técnico 725 703 3,1% 763 743 2,7% 

Assistente Operacional 1.872 1.776 5,4% 1.872 1.776 5,4% 

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

Fonte: RHV 
      

De referir que, em setembro de 2019, existiam 40 pedidos de aposentação pendentes que aguardam decisão da 

CGA. No período em análise desligaram-se/aposentaram-se 44 colaboradores indiciando um ritmo inferior ao do 

ano anterior. 

2.1.2 Compras 

O total das compras líquidas reduziu face ao período homólogo, 5,8% (-6,8 M€) e de 7,8% (-9,3M€) face ao previsto 

no Orçamento. 

Esta redução está relacionada com o decréscimo do consumo de medicamentos, com a inexistência de verba nas 

disponibilidades para compromisso para emitir todas as Notas de Encomenda solicitadas pela farmácia e 

Serviços Clínicos e com incremento das Notas de Crédito face a 2018 no valor de 4,9M€. 
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2.1.3 Materiais de Consumo 

O valor dos materiais de consumo (rubrica 6.1.2) registou uma redução de 0,5% (-0,6 M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, de 6,1% (-7 M€), face ao período homólogo. 

É de salientar que, apesar da redução desta rubrica face ao estimado, a mesma está subdotada, situação esta 

que foi mencionada na Memória Justificativa do documento, ou seja, aquando foi elaborado o Orçamento 

Económico de 2019. 

2.1.3.1 Medicamentos 

O consumo de medicamentos registou uma redução de 1,8% (1,5M€), face ao valor previsto no Orçamento de 

2019 e uma redução de 9,7% (8,9M€), em relação ao período homólogo. 

Note-se que, no mês de agosto foram recebidas Notas de Credito emitidas pelos fornecedores, no montante de 

8.030.784,82€, relativo ao ano de 2019. Em 2018, foi recebido o montante de 3.158.391,06€, até final de 

setembro. 

A diminuição face ao período homólogo explica-se, em grande parte, pela diminuição dos gastos com 

medicamentos cedidos em ambulatório para a patologia VIH (apesar do aumento do número de doentes tratados) 

e para a patologia Hepatite C. No caso da Hepatite C, observou-se uma diminuição do valor dos medicamentos e 

do número de doentes tratados. 

2.1.3.2 Outros Produtos Farmacêuticos 

É de assinalar, um aumento dos consumos de reagentes em 7,2% (0,39M€), face ao Orçamento Económico de 

2019 e, em relação ao período homólogo, regista-se um aumento de 8,1% (0,435M€). 

2.1.3.3 Consumo Clínico 

O material de consumo clínico registou em setembro de 2019 um decréscimo de 2,4% (-0,7 M€) face ao previsto. 

Quanto ao realizado em período homólogo, observa-se um incremento de 0,2% (71.455€). 

Cerca de 73% dos gastos com material de consumo clínico foi despendido em próteses e material de tratamento. 

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

Distribuição na Área de Gestão Financeira e Contabilidade no mês de setembro de 2018 (no valor de 

8.801.696,92€) e no mês Setembro de 2019 (no valor de 8.154.707,09€). 

2.1.3.4. Outras matérias hoteleiras e administrativo 

Em relação às outras rubricas de consumo, existe um aumento, face ao Orçamento Económico de 2019, bem 

como, em relação ao período homólogo. 

2.1.3.5. Outras rubricas de Consumo 

Em relação às outras rubricas de consumo, existe uma redução face ao Orçamento Económico de 2019, e em 

relação ao período homólogo. 

2.1.4 Fornecimentos e Serviços Externos 

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos (6.2) registou um aumento de 1,4% (0,564M€), face ao previsto 

no Orçamento Económico de 2019, e um acréscimo de 3,9% (1,5M€), face ao período homólogo. 

Os valores apresentados são maioritariamente estimativas. 

2.1.4.1 Subcontratos 

A despesa com Subcontratos (rubrica 6.2.1) registou um aumento de 17,3% (1,5M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, e de 24,5% (2M€), face ao período homólogo. 

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

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

Terapêuticas de Sangue foram calculadas com base no histórico. 

Em 2019, a estimativa de Subcontratos passou a ser feita com base na informação da Estatística, estando mais 

próximo da realidade. 

(%) (€)

21 Material de Penso 740.002 € 760.216 € -2,7% -20.214 €

22 Artigos Cirúrgicos 3.295.193 € 3.362.054 € -2,0% -66.861 €

23 Material de Tratamento 12.926.007 € 12.891.664 € 0,3% 34.343 €

24 Material de Electromedicina 588.626 € 540.112 € 9,0% 48.514 €

25 Material de Laboratório 474.515 € 432.350 € 9,8% 42.165 €

26 Próteses 7.952.347 € 7.940.145 € 0,2% 12.202 €

27 Material de Osteossíntese 1.380.062 € 1.353.497 € 2,0% 26.565 €

29 Outro Mat. de C. Clínico 1.386.563 € 1.391.822 € -0,4% -5.259 €

28.743.315 € 28.671.860 € 0,2% 71.455 €

Família 2019 2018
Variação 19/18

Total
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2.1.4.2 Fornecimentos e Serviços 

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

622 – Serviços específicos 

Nos Serviços específicos (rubrica 6.2.2.) registou-se uma redução de 7,7% (1,4M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019 e de um decréscimo de 2,4% (0,4M€) face ao período homologo. Esta evolução 

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

623 – Material de consumo 

No Material de consumo (rubrica 6.2.3.) registou-se um aumento de 9,9% (0,011M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, e um acréscimo de 0,7% (0,001M€), em relação ao período homólogo. 

624 – Energia e fluídos 

Na rúbrica Energia e Fluidos (rubrica 6.2.4.) registou-se uma redução de 0,2% (0,010M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019 e uma evolução nula, relativamente ao período homólogo.  

625 – Deslocações, estadias e transportes 

Nas Deslocações, estadias e transportes (rubrica 6.2.5) registou-se um aumento de 28,9% (0,349M€), face ao 

previsto no Orçamento Económico de 2019, e uma diminuição de 3,7% (0,056M€), relativamente ao período 

homólogo. 

626 – Serviços diversos 

Nos Serviços diversos (rubrica 6.2.6.) verificou-se uma redução de 2,5% (0,145M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, e um acréscimo 2,5% (0,135M€), relativamente ao período homólogo. 

2.1.5 Gastos de Depreciação e Amortização 

O valor das Amortizações do Exercício (rubrica 6.4) registou, uma diminuição de 35,1% (3,1M€), face ao previsto 

no Orçamento Económico de 2019 e um aumento de 30,3% (1,3M€) em relação ao período homólogo.  

No final de 2017, entrou equipamento relativo à execução da candidatura do POR LISBOA 2020, o que justifica o 

aumento das amortizações em 2019. 

2.1.6 Outros Gastos e Perdas 

Nesta tipologia de gastos, verificou-se uma redução significativa (70,7%), face ao previsto no Orçamento 

Económico de 2019, e uma diminuição (35,7%), face ao período homólogo. 
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2.1.7 Juros e Gastos Similares Suportados 

Nesta tipologia de gastos, registou um aumento (14,4%), face ao previsto no Orçamento Económico de 2019 e 

um aumento (22,3%), face ao período homólogo. 

2.2 Rendimentos e Ganhos 

O total dos rendimentos e ganhos registou um aumento, face ao período homólogo de 4% (+11 M€) e uma 

diminuição de 1,3% (-3,7 M€), face ao previsto no Orçamento de 2019. 

2.2.1 Taxas Moderadoras 

Na rubrica de taxas moderadoras (7.0.4.1) constata-se um aumento de 3,8% (0,123M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, e um aumento de 14,2% (0,421M), em relação ao período homólogo. 

2.2.2 Prestações de Serviços 

A rubrica de Prestação de Serviços (7.2.0.1) registou uma redução de 0,2% (0,637M€), face ao previsto no 

Orçamento Económico de 2019, e de uma redução de 2,3% (6,2M€), em relação ao período homólogo. 

O apuramento de grande parte do valor inscrito nesta rubrica, é estimado com base na casuística da produção, 

no histórico da Instituição e na circular normativa n.º 6/2019 da ACSS, designadamente: 

• Estimativa da faturação do Contrato-Programa, de acordo com o ponto 1.1 da Circular Normativa n.º 

6/2019 da ACSS, de 21 de março, sendo a taxa de execução aplicada em 2019 de 98,8%, por 

indicação da ACSS; 

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

6/2019 da ACSS, de 21 de março, sendo a taxa de execução aplicada em 2019 de 97,6%, por 

indicação da ACSS; 

• Estimativas dos Programas Específicos previstos no Contrato-Programa de 2019 (a esta data, ainda 

não finalizado), que ainda não tiveram lugar a faturação: incentivos à transplantação e colheita de 

órgãos e de tecidos, assistência médica no estrangeiro e transportes da força aérea. 

• Estimativa dos valores a faturar às restantes entidades financeiras responsáveis (EFR), com base na 

produção e na tabela de preços em vigor. 

2.2.3 Transferências 

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

no Contrato Programa de 2019. 

A receita da atividade produtiva do CHULC continua em queda. Não obstante, no Contrato Programa de 2019 

estão previstos 17M.€ de verbas de cobertura para custos de contexto (estimadas na rúbrica 75- Transferências), 
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mas que é manifestamente insuficiente face aos custos de ineficiência da dispersão geográfica da Instituição 

(cerca de 50M.€/ano). 

2.2.4 Rendimentos suplementares 

Esta rubrica (7.8.1.) registou uma redução, relativamente ao previsto no Orçamento Económico de 2019 de 5,6% 

(0,163M€) e uma redução de 2,7% (0,076M€), face ao período homólogo. 

2.2.5 Descontos a pronto pagamento 

Verificou-se um aumento, face ao previsto no Orçamento Económico de 2019 (25,5%) e, uma redução (73,6%), 

no que concerne ao período homólogo. 

2.2.6 Outros rendimentos e ganhos 

Verificou-se uma diminuição, face ao previsto no Orçamento Económico de 2019, de 42,2%, e um aumento de 

353,6%, no que respeito ao período homólogo. 

Em relação ao Orçamento Económico, encontra-se previsto a venda dos restantes imóveis, tendo sido já 

concretizado a venda efetiva de um imóvel, com um encache financeiro de 1,7M€. 
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3. Candidaturas aprovadas 

3.1. PORTUGAL 2020 

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

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

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

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

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

2017. O Relatório final da candidatura foi submetido a 11/04/2019, estando a aguardar o reembolso de 

349.238,18€ (5%). 

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

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

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

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

ARSLVT e aprovação da CCDRLVT sendo o seu valor de 2.175.818,25€. A candidatura já se encontra totalmente 

executada, quer física quer financeiramente, aguardando-se o reembolso de 5%, no montante de 54.395,46€, 

com a apresentação do Relatório final. 

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

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

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

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

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

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

08/04/2019. 

Esta candidatura está a ser executada, sendo necessário apresentar nova reprogramação da mesma. 

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

Recursos (POSEUR) 

Existem 6 candidaturas aprovadas no montante global de investimento de 3.121.684,38€, sendo o investimento 

ilegível de 2.763.870,92€., referentes aos edifícios cuja propriedade é do CHULC-Maternidade Alfredo da Costa, 

Hospital Dona Estefânia e parte do Hospital Curry Cabral.  

No POSEUR existe um co-financiamento de 95%, sendo a comparticipação institucional de 5%. 

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

respetivas candidaturas. 

Na presente data, estas candidaturas tem execução financeira de 2.675€. 

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

Percurso do Utente no SNS (PIIC) 

O CHULC tem aprovadas 4 candidaturas por parte do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e a ACSS, com o 

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

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

respetivas candidaturas. 

Na presente data, estas candidaturas tem execução financeira de 67.080,22€. 

Nos PIIC existe um co-financiamento de 85%, sendo a comparticipação institucional de 15%. 

3.4. Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) 

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

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

Com efeito, apenas 3 candidaturas têm verbas asseguradas no Orçamento de 2019, dado que aquando da 

elaboração do documento eram as únicas que já estavam aprovadas. 

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

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

deserto). 

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

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

montante de 279.468,00 €. 

O reembolso da respetiva candidatura é de 200.000€, tendo sido concretizado 50% do mesmo. 
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4. Controlo de Execução Orçamental 

4.1. Despesa 

A 30 de Setembro de 2019, a execução orçamental de despesa é de 72%, encontrando-se descrito a sua 

evolução nos pontos seguintes. 

É de referir que em 2019, recebemos verba para o pagamento a fornecedores através dos Despachos Conjuntos 

das Finanças e da Saúde de 26 de fevereiro e 25 de junho, num total de 66.650.767€, encontrando-se 

executado 88% do valor, pela Fonte de Financiamento 721. Aguardamos indicações para o pagamento do 

restante valor. 

4.1.1. (1) Despesas com Pessoal 

No final do 3º trimestre de 2019, já se encontra executado 75% do orçamento, sendo as principais rubricas que 

contribuíram para esta evolução, as seguintes: Horas Extraordinárias (91%), Subsidio de Prevenção (87%), 

subsidio de Trabalho Noturno (94%), Caixa Geral de Aposentações (85%). 

4.1.2. (2) Aquisições de Bens e Serviços 

No final do 3º trimestre de 2019, já se encontra executado 85% do orçamento, na Fonte de financiamento 511 e 

111% na Fonte de Financiamento 513, sendo as principais rubricas que contribuíram para esta evolução, as 

seguintes: Limpeza e Higiene (137%), Vigilância e Segurança (159%), Meios Complementares Diagnóstico (241%) 

e Meios Complementares Terapêutica (137%). 

É de referir que, uma grande parte desses valores dizem respeito a faturas de anos anteriores. 

4.1.3. (7) Investimentos 

No final do 3º trimestre de 2019, já se encontra executado 84% do orçamento, na Fonte de financiamento 511 e 

29% na Fonte de Financiamento 513, sendo a principal rubrica que contribuiu para esta evolução a de 

equipamento médico-cirúrgico. 

4.2. Receita 

4.2.1. (7) Adiantamento de Contrato Programa 

No final do 3º trimestre de 2019, já se encontra executado 74% do orçamento, que diz respeito ao recebimento 

dos adiantamentos do Contrato Programa. 
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4.2.2. (4) Taxas moderadoras 

No final do 3º trimestre de 2019, encontra-se executado 52% do orçamento, estando a baixo do que era 

espectável. Em outubro, vai ser retomado o SITAM II, junto da SPMS. 

4.2.3. (8) Outras Receitas 

No que diz respeito as outras receitas, as principais rubricas são: alugueres de espaços e equipamentos (96%), 

estudos, pareceres e projetos (50%). 

 

 

5. Prazo Médio de Pagamentos 

No final do 3.º Trimestre de 2019, o Prazo Médio de Pagamentos é de 328,51 dias, existindo uma ligeira melhoria 

em relação ao final de 2018, o que registou 331 dias. Só foi possível manter este prazo, pelo facto de termos 

recebido o montante de 66 M€, através dos Despachos referidos anteriormente para o pagamento a 

fornecedores. 
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6. Evolução da Dívida 

Em 2019, o CHULC, recebeu cerca de 66M€, para o pagamento a fornecedores, o que permitiu reduzir o stock de 

dívida em relação ao final do ano de 2018. 

 

 

6.1. Dívida Total 

No final do 3º trimestre a dívida total é de 145.627.905,57€, existindo uma redução de 15,8%, em relação ao 

final de 2018.  

6.2. Arreas 

O valor da divida vencida a 30/09/2019, é de 89.857.575,38€, existindo uma redução de 12,7%, em relação ao 

final de 2018. 

6.3. Pagamentos em atraso 

O valor dos pagamentos em atraso a 30/09/2019, é de 107 084 014,43€, existindo uma redução de 16,3%, em 

relação ao final de 2018. 

  

Divida Total

90-180 dias 180-365 > 365 dias

Aq. de Bens  e Serviços 38 424 927,77 17 223 346,28 17 762 155,90 50 136 474,30 21 462 703,81 145 009 608,06

Aq. de Capita l 118 963,37 3 092,77 100474,73 211 108,41 184 658,23 618 297,51

Total 38 543 891,14 17 226 439,05 17 862 630,63 50 347 582,71 21 647 362,04 145 627 905,57

Descrição 0-90 dias
Div ida Vencida

Setembro de 2019

Div ida Vincenda

Div ida Total

90-180 dias 180-365 > 365 dias

Aq. de Bens  e Serviços 44 200 210,01 24 633 081,94 32 120 881,78 48 558 393,06 21 878 455,41 171 391 022,20

Aq. de Capita l 740 883,34 432 817,79 99121,2 120 788,71 184 658,23 1 578 269,27

Total 44 941 093,35 25 065 899,73 32 220 002,98 48 679 181,77 22 063 113,64 172 969 291,47

Dezembro de 2018

Descrição Div ida Vincenda 0-90 dias
Div ida Vencida
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7. Grau de cumprimento dos cabimentos e dos 

compromissos 

7.1. Controlo de cabimentos 

O Orçamento aprovado para o ano de 2019, foi de 388.873.965,00€, existindo um reforço do orçamento de 

66.830.597,76€, através dos Despachos Conjunto dos Ministérios da Saúde e Finanças de 26 de fevereiro e 25 

de junho, tendo sido feitas as respetivas alterações orçamentais externas, que aguardam aprovação da Tutela e 

do Ministério das Finanças. Mesmo com este reforço, o valor é manifestamente insuficiente para as 

necessidades da Instituição. Estima-se que faltam, no mínimo, 100M€ ao Orçamento do presente ano, tendo sido 

solicitado superiormente, todos os meses a verba em causa. No final de 3.º trimestre de 2018, o montante de 

cabimentos negativos, no final do 3.º trimestre de 2019, é de -174.022.566€, existindo inúmeras rubricas que já 

não tem dotação orçamental. 

Mas se informa, que neste montante de cabimentos, está incluída a dívida transitada de 2018, que acende a 

172.969.291,47€. 

7.2. Fundos Disponíveis 

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

SICC e que serve de base aos reportes: 

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

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

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

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

No âmbito da atividade assistencial, observou-se, em setembro, uma melhoria das variações face ao período 

homólogo. O mês de setembro foi um mês positivo em praticamente todas as linhas de atividade, superando o 

mês de setembro de 2018. Algo só então visto de forma tão generalizada em maio. 

O conjunto vasto de medidas no âmbito da gestão da lista de espera, das agendas e das consultas e respetivos 

registos, iniciadas no 2.º semestre de 2019 começam agora a fazer-se sentir com impactos positivos na resposta 

às necessidades de consulta hospitalar e de cirurgia, medidos pelo aumento da atividade (quer na 1.ª consulta, 

quer na cirurgia programada) e pela desaceleração do aumento do número de doentes em espera e da média do 

tempo de espera. O número de doentes saídos acompanha este movimento ascendente. 

Ao nível dos programas de saúde, o número de doentes com HIV continua a crescer embora o custo médio destes 

continue a baixar, fruto da introdução de genéricos e de revisões terapêuticas. O número de doentes em 

tratamento com Hepatite C encontra-se a diminuir, a par do custo médio por doente tratado. Com exceção dos 

programas relacionados com a Infertilidade e Saúde Sexual, os restantes programas têm-se mantido estáveis. 

A evolução da variação do número de doentes padrão, face a 2018, registou também uma melhoria. 

No que diz respeito à situação económico-financeira, no fim de setembro de 2019, face ao período homólogo de 

2018, regista-se uma melhoria, traduzida nos Resultados Operacionais, Líquidos do Exercício e no EBITDA. Esta 

melhoria tem a ver principalmente com a nova metodologia de especialização do Contrato-Programa, de acordo 

com orientação emanadas na Circular Normativa n.º 6/2019 da ACSS. 

Em relação à Execução Orçamental a 30/09/2019, a situação tem vindo a degradar-se, pois a maior parte das 

rubricas da despesa já se encontram negativas, nomeadamente, nos produtos farmacêuticos, material de 

consumo clínico e fornecimentos e serviços externos. 

Em relação ao Fundo Disponível, tem existido uma gestão muito apertada do mesmo, dando prioridade às 

situações emergentes, de modo a não pôr em causa o normal funcionamento da Instituição. No entanto, existem 

situações pendentes de compromisso, que até final do ano terão de ser regularizadas. 
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