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01 > mensagem da 
Presidente 

 

O ano de 2020, foi para o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E., (CHULC) marcado pela situação 
pandémica declarada pela Organização Mundial de Saúde. O Hospital, esteve na primeira linha da resposta 
do Serviço Nacional de Saúde ao estado de emergência que vigorou em Portugal, durante praticamente todo 
o ano a que se refere o presente relatório, como hospital de referência para o combate à doença, quer para 
adultos, quer para doentes em idade pediátrica. Esta realidade, pela exigência e relevância que representou, 
assumiu um profundo impacto na atividade e resultados da instituição, que se reflete no presente Relatório 
e Contas. 

Para organizar a sua resposta a esta situação excecional, o CHULC elaborou e implementou um plano de 
contingência, com medidas concretas e participadas, que adaptaram a sua atuação às instruções das 
autoridades de saúde, e que obrigaram a um ajustamento do seu orçamento e plano de atividades ao novo 
e inesperado contexto. 

Ao nível dos recursos humanos foi necessário tomar medidas extraordinária para assegurar a capacidade, 
quer em número - essencial para responder às várias vagas da pandemia, quer em termos de organização 
dos profissionais -com efeito muito sensível ao nível do trabalho extraordinário. 

As consequências da pandemia foram muito relevantes, igualmente, nos consumos. A este nível tiveram que 
ser acomodados novos e imprevistos consumos de medicamentos, dispositivos médicos e aumentos 
transversais de todos os serviços de suporte do hospital, (hoteleiros, administrativos, instalações e 
equipamentos), para servir o acréscimo exponencial de doentes atendidos. Sublinha -se que, para além desta 
despesa acrescida com o combate direto ao COVID’19, o impacto da pandemia no mercado levou a que, no 
ano passado, se assistisse a um aumento generalizado dos custos dos bens, com reflexos nas contas agora 
apresentadas. 

Mas as necessidades em Saúde não relacionadas com o novo coronavírus permaneceram e o CHULC esteve 
sempre consciente das suas responsabilidades para com os restantes doentes, tendo, na medida do possível, 
mantido atividade programada. Aliás, esta preocupação, em não deixar para trás doentes que necessitassem 
dos seus serviços, implicou um esforço acrescido ao longo do ano para recuperar consultas e cirurgias, tendo 
sido ativamente procuradas soluções internas e externas para os utentes com situações clínicas mais 
prementes. Em destaque, nesse sentido, a reorganização das Unidades de Urologia e Gastroenterologia em 
Centros de Responsabilidade Integrados. 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

2 
 

No que é um projeto essencial para a melhoria, quer da oferta de serviços do CHULC, quer do seu 
desempenho económico/financeiro, o concurso público internacional para a construção e manutenção do 
futuro Hospital de Lisboa Oriental prosseguiu, esperando-se que o processo administrativo esteja concluído 
em breve e permita canalizar para investimento o que hoje são os elevados custos associados à dispersão e 
vetustez dos vários edifícios onde o Centro Hospitalar está instalado. 

O período a que se refere este Relatório e Contas foi um exigente e violento desafio a toda a estrutura, à 
competência e resiliência da organização e muito em particular dos seus profissionais, tendo sido possível 
responder de forma eficaz e eficiente. Num cenário particularmente difícil e apesar de toda a inevitável 
disrupção causada pela pandemia, os resultados apresentados no período em causa são muito positivos, já 
que foi mantida a trajetória de consolidação e de melhoria das contas, que comparam favoravelmente com 
o período homólogo. 
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02 > o CHULC 

02.01 > quem somos 

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE, (CHULC), 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. 

MISSÃO: o CHULC tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as demais 
unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

A atividade do CHULC 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. 

VISÃO: o CHULC 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. 

VALORES: o CHULC 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 pluriprofissional; 
• Boas condições de trabalho. 

OBJETIVOS: são objetivos do CHULC: 

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

• Intervir na prevenção da doença; 
• Otimizar a utilização dos recursos disponíveis; 
• Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões para a prestação de cuidados 

de saúde diferenciados; 
• Promover 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; 
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• Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da responsabilização por 
resultados, instituindo uma política de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito bem 
como, uma política de formação contínua; 

• Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional e da gestão clínica, tendentes a garantir 
o equilíbrio económico-financeiro. 

Deste modo, o CHULC assume-se como instituição de referência na prestação de cuidados, na medida em 
que pratica uma medicina de excelência e inovadora, que garante o melhor diagnóstico e tratamento médico 
disponíveis e que dá resposta ao território nacional, incluindo regiões autónomas, a doentes evacuados dos 
PALOP, bem como aos cidadãos estrangeiros em trânsito, em férias ou residentes no nosso país. 

O CHULC é um interveniente ativo na promoção da saúde na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
desenvolvendo projetos de parceria com os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e outros Hospitais do SNS 
numa lógica de contínuo de serviços de saúde focados no utente, garantindo a complementaridade de 
atuação. 

A orientação para os processos e resultados e a aplicação de modelos que privilegiam a integração clínica 
por patologias foi fundamental para o reconhecimento dos 17 Centros de Referência. 

Tabela 02.1 Centros de Referência do CHULC 

CR na área da transplantação 
Transplante Hepático 
Transplantação Cardíaca Adultos 
Transplante de Pâncreas 
Transplante Renal Adultos 
Transplante Pulmonar 

CR na área da oncologia 
Oncologia pediátrica 
Oncologia de adultos – Cancro Hepatobílio/pancreático 
Oncologia de adultos – Cancro Reto 

CR Outras áreas médico-cirúrgicas 
Epilepsia refratária 
Cardiologia de intervenção estrutural 
Cardiopatias congénitas 

CR na área da Doença Rara 
Doenças hereditárias do metabolismo 
Coagulopatias Congénitas 
Fibrose Quística 

CR na área das Técnicas/Procedimentos 
ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal) 
Implantes Cocleares 
Neurorradiologia de intervenção na Doença Cerebrovascular 

 

Em 2019, o CHULC foi reconhecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) com as chancelas de Centro de 
Tratamento para a Hipertensão Pulmonar, de Centro de Tratamento para a Tromboendarterectomia 
Pulmonar e Centro de Tratamento da Terapia Laser guiada por Fetoscopia. A par destes, o CHULC é 
reconhecido pela DGS como Centro de Tratamento Cirúrgico da Obesidade. 

Como hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, o CHULC, oferece um vasto leque 
de serviços quer na tipologia de cuidados, quer nas especialidades clínicas. 
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Tabela 02.2 Especialidades do CHULC por tipologia de cuidados 

Valência Internamento Cirurgia de 
Ambulatório 

Consulta 
externa 

Hospital de 
Dia 

Seviço 
Domiciliário Urgência Técnicas 

(MCDT) 

Alto Risco   z� �    
Anatomia Patológica � � z� � � � z�
Anestesiologia   z� �  z� z�
Angiologia e Cirurgia Vascular z� z� z� � � z� �
Cardiologia z� � z� z� � z� z�
Cardiologia Pediátrica z� � z� � � � z�
Cirurgia Cardio-Torácica z� � z� �    
Cirurgia Geral z� z� z� z� � z� �
Cirurgia Maxilo-Facial z� z� z� �  z� z�
Cirurgia Pediátrica z� z� z� � � z� �
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética z� z� z� �  z� z�
Dermato-Venereologia z� z� z� z� � � z�
Diagnóstico Pré-Natal   z� �   z�
Doenças Infecciosas (Infecciologia) z� � z� z� � � �
Endocrinologia e Nutrição z� � z� �    
Estomatologia z� z� z� � � � z�
Gastroenterologia z� � z� z� � z� z�
Genética Médica � � z� � � � z�
Ginecologia z� z� z� �  z� z�
Hematologia Clínica z� � z� z� � z� z�
Imunoalergologia   z� �   z�
Imunohemoterapia � � z� z� � z� z�
Medicina da Reprodução   z� �   z�
Medicina do Trabalho � � z� � � � �
Medicina Física e Reabilitação z� � z� �   z�
Medicina Interna z� � z� z� z� z� �
Nefrologia z� z� z� z� z� z� z�
Neurocirurgia z� z� z� � � z� �
Neurologia z� � z� z� �  z�
Neurologia Pediátrica � � z� � � � z�
Neurorradiologia  z� z� �  z� z�
Nutrição e Dietética � � z� � � � �
Obstetrícia z� z� z� �  z� z�
Oftalmologia z� z� z� � � z� z�
Oncologia Médica   z� z� �  z�
Ortopedia z� z� z� � � z� z�
Otorrinolaringologia z� z� z� �  z� z�
Patologia Clínica � � z� � � � z�
Pediatria z� z� z� z� z� z� �
Pneumologia z� � z� z� � � z�
Psicologia   z� �   z�
Psiquiatria � � z� � � z� z�
Psiquiatria da Infância e Adolescência z� � z� z� � z� z�
Radiologia � � z� � � � z�
Reumatologia   z� �   z�
UCI Coronários z� � � � � � �
UCI Neonatologia z� �      
UCI Pediatria z� � � � � � �
UCI Polivalente z� �    z� �



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

6 
 

Valência Internamento Cirurgia de 
Ambulatório 

Consulta 
externa 

Hospital de 
Dia 

Seviço 
Domiciliário Urgência Técnicas 

(MCDT) 

Unidade AVC z� � � � � � �
Unidade de Queimados z� �    z� �
Urologia z� z� z� z� � z� z�
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)      z� �
Via Verde Coronária (com Card. de Intervenção) � � � � � z� �
Via Verde Sépsis      z� �
Via Verde Trauma � � � � � z� �

 

A par das valências e tipologias de cuidados acima identificadas, é de referir a Unidade de Hospitalização 
Domiciliária, iniciada em maio de 2019. Esta Unidade visa proporcionar uma assistência médica e de 
enfermagem de modo contínuo e coordenado aos utentes que requerendo admissão hospitalar, obedecem 
também a um conjunto de requisitos clínicos, sociais e geográficos que permitem a sua hospitalização no 
domicílio, com a concordância do cidadão e da família. 

O CHULC é um hospital focado na qualidade e segurança do doente, que acompanha indicadores de 
qualidade e segurança, como sejam as infeções ou quedas, e está envolvido em projetos de melhoria contínua 
de qualidade. 

A missão do CHULC não se limita à qualidade e excelência dos cuidados de saúde prestados, em articulação 
com as demais unidades de saúde. Reforça-se no seu papel histórico de apoio ao ensino, nas suas 
responsabilidades na área da formação e da inovação e investigação. 

Com esta filosofia, foi criado, em 2017, o Centro de Investigação que visa promover a prática de investigação 
de qualidade, de modo sustentado e organizado, agregando conhecimento e experiências de referência 
nacional e internacional. 

O CHULC pertence ao consórcio Portuguese Clinical Research Infrastructures Network (PtCRIN), de ensaios 
clínicos de natureza académica, com o objetivo de se organizar de modo competitivo na rede nacional para 
a investigação e, nos mais de 10 anos de resposta ao IPCTN, verifica-se um aumento sustentado do número 
de projetos, estando o CHULC classificado nos primeiros lugares, entre as 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 (http://www.dgeec.mec.pt/np4/11.html). 

Contudo, a desadequação física, estrutural e funcional das instalações e dos edifícios que compõem o CHULC, 
constitui um constrangimento ao desenvolvimento eficiente da sua atividade. Acresce que, há vários anos, 
assoma no horizonte a perspetiva do novo Hospital de Lisboa Oriental, 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 e considerando a situação de contexto interno – estrutura, recursos e operacional – e externo, atual 
e previsional, o CHULC definiu uma estratégia de investimento que se suporta no financiamento próprio e no 
recurso ao cofinanciamento no âmbito de programas comunitários. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/11.html
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Neste sentido, o plano de investimentos 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: 

x Permitir a manutenção e requalificação das instalações e equipamentos; 
x Manter o potencial técnico, através da substituição de equipamentos com obsolescência técnica e 

funcional; 
x Introduzir inovação tecnológica, em áreas e especialidades estratégicas na expansão da oferta; 
x Modernizar sistemas de informação, que permitam potenciar ganhos em termos de recursos, 

processos e resultados; 
x Assegurar condições de prestação de cuidados, com segurança e de acordo com as melhores 

práticas. 

02.02 > a nossa história 

A história do CHULC remonta ao longínquo século XV e nasce no Hospital de Todos-os-Santos. Com o 
terramoto de 1755 e a destruição do hospital de Todos-os-Santos, surge o Hospital de S. José que, durante 
o final do século XIX e início do século XX, veio a agregar em torno de si um conjunto de outros hospitais 
dando origem inicialmente ao grupo H.S. José e Anexos e posteriormente ao grupo Hospitais Civis de Lisboa 
(HCL) em 1913. 

Em 1989 deu-se a separação dos HCL em diferentes hospitais mantendo-se como único grupo, o Subgrupo 
Hospitalar Capuchos, Desterro e Arroios. O Hospital dos Capuchos passou a dispor de Serviço de Urgência 
em 1991 na sequência do processo de descentralização do Serviço Comum de Urgência dos HCL, localizado 
no Hospital de São José. 

A necessidade de potenciar, através de uma gestão comum, as capacidades disponíveis nas unidades 
hospitalares e para dar resposta a insuficiências múltiplas de rentabilização de recursos foi criado o Centro 
Hospitalar de Lisboa – Zona Central (CHL-ZC), através da Portaria n.º 115-A/2004, de 30 de janeiro, extinguido 
o Hospital de São José e o subgrupo hospitalar Capuchos, Desterro, Arroios. 

Durante todo este processo foram encerrados os Hospitais de Arroios e do Desterro. 

O CHULC foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, pela integração, numa única entidade, 
de quatro hospitais centrais: Hospital de Santa Marta, EPE (HSM), Hospital de Dona Estefânia (HDE), Hospital 
de São José (HSJ), e o Hospital de Santo António dos Capuchos (HSAC) - os dois últimos integravam o Centro 
Hospitalar de Lisboa – Zona Central. 

A partir de 1 de março de 2012, conforme o Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de fevereiro, passou a integrar 
também, o Hospital de Curry Cabral, EPE (HCC), e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC). 

O Decreto-Lei n.º 61/2018, de 3 de agosto, reconhece oficialmente o Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, 
como centro universitário, passando a ser designado por Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE. 

O processo gradual de integração orgânica e funcional da atividade dos seis polos, decorreu a partir dessa 
data, em várias etapas, nem sempre fáceis, mediante a fusão de serviços clínicos e não clínicos comuns às 
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várias instituições e a adequação das estruturas internas à nova realidade administrativa, procurando eliminar 
redundâncias organizativas. 

02.03 > envolvente externa 

Atualmente, a área de influência direta do CHULC é composta por 12 das 24 freguesias do Concelho de Lisboa 
e por 1 das 10 freguesias do Concelho de Loures, correspondendo a cerca de 284 mil habitantes. No entanto, 
as suas características de hospital de destino para referenciação diferenciada alargam o seu âmbito de 
influência para o nível regional e nacional podendo afirmar-se que a sua capacidade atrativa abrange cerca 
de 1,8 milhões de habitantes. De referir ainda que o CHULC é o hospital de referência para os Hospitais de 
Vila Franca de Xira, Médio Tejo e Santarém. 

A área de influência direta do CHULC corresponde, no Concelho de Lisboa, a todo o ACES de Lisboa Central 
e, no Concelho de Loures, ao ACES Loures-Odivelas (Centro de Saúde de Sacavém). 

No que respeita à população residente nos Concelhos de Lisboa e Loures, face aos censos de 2011, assistiu-
se, no concelho de Lisboa, à diminuição da população residente (de 543 mil para 510 mil) e do índice de 
envelhecimento (de 201 para 172). No concelho de Loures, observou-se a subida da população residente (de 
206 mil para 214 mil) e do índice de envelhecimento (de 112 para 138). (PORDATA, em 2021-05-15) 

Figura 02.1 Área e influência do CHULC 
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02.04 > a nossa estrutura interna 

O CHULC é um hospital central, constituído por seis estabelecimentos hospitalares (Hospital de São José, 
Hospital de Santo António dos Capuchos, Hospital de Santa Marta, Hospital Dona Estefânia, Hospital de Curry 
Cabral e Maternidade Dr. Alfredo da Costa), prestando cuidados de saúde diferenciados, integrando o ensino 
universitário e a formação pós-graduada. 

O CHULC 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. Os órgãos sociais 
do CHULC são o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo. 

 

Figura 02.2 Organograma do CHULC 
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03 > COVID’19 
 

 
Fotografia: Rodrigo Cabrita 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a China reportou a existência de um conjunto de casos de pneumonia em 
pessoas ligadas ao mercado de revenda de marisco de Huanan em Wuhan – província de Hubei. Em 7 de 
janeiro de 2020, as autoridades de saúde chinesas confirmaram que este conjunto de casos estava associado 
a um novo coronavírus: SARS-CoV-2. A 30 de janeiro, existiam já 9.976 casos dispersos por 21 países.1 Em 
Portugal, o primeiro caso foi reportado em 2 de março. A 3 de março, Portugal contava com 4 casos de entre 
os 90.663 casos a nível mundial. O rápido crescimento do número de casos levou que, em 11 de março, a 
Organização Mundial da Saúde classificasse este surto como pandemia. 

Figura 03.1 Evolução do número de novos casos COVID’19, no mundo. 

 
Fonte: COVID-19 Dashboard, Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University 
(https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6) 

No último relatório de 2020 da Organização Mundial da Saúde, o número total de casos ascendia a 79 milhões 
de casos e o número de óbitos a 1,7 milhões. Em maio estes números eram de 162 milhões e de 3,4 milhões, 
respetivamente.2 

                                                      
1 Holshue M. L., DeBolt C., Lindquist S., Lofy K. H., Wiesman J., Bruce H. et al. 2020 First case of 2019 novel coronavirus in 
the United States. N. Engl. J. Med.382, 929–936. 
2 WHO, em https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---18-may-2021 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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A situação excecional resultante da pandemia e a necessidade de assegurar o tratamento da doença 
COVID’19 no SNS, implicou, por parte das entidades prestadoras de cuidados de saúde, a aquisição de 
equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e ao tratamento de sintomas e 
complicações associadas ao COVID’19, bem como, de equipamentos de proteção individual, contratação de 
recursos humanos e, ainda, a tomada de outras medidas consideradas urgentes e imprescindíveis, 
designadamente em matéria de gestão de recursos humanos, reestruturação de serviços e realocação de 
recursos. Neste sentido, o Despacho n.º 3219/2020, de 11 de março, determina que as unidades hospitalares 
do SNS deverão adquirir imediatamente medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção 
individual, para reforço dos respetivos stocks em 20%. 

Em 16 de março de 2020 foi determinada a suspensão da atividade assistencial não urgente, tendo esta 
medida vigorado até 2 de maio de 2020. 

Em 3 de novembro de 2020, com nova escalada do número de doentes com COVID’19 ativos e internados, 
foi determinada nova suspensão da atividade não urgente (Despacho da Ministra da Saúde de 3 de novembro 
de 2020). 

Em 13 de janeiro de 2021, fruto do crescimento rápido do número de casos, foi determinado que os 
“estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) passem os seus Planos de 
Contingência para o nível máximo e suspendam a atividade assistencial programada não urgente 

que possa reverter em reforço de cuidados ao doente crítico” (Despacho n.º 574-A/2021, de 13 de 
janeiro). 

Figura 03.2 Evolução do número de novos casos COVID’19 e do número de doentes internados em Portugal 

 

Desde meados de março de 2020, que o Governo Português decretou, por razões sanitárias e em função da 
evolução dos surtos pandémicos, o Estado de Emergência (março-junho e novembro-dezembro), o Estado 
de Calamidade e o Estado de Alerta. 

Neste contexto, foi necessário tomar um conjunto de medidas diversas, tais como:  

x Criação do Gabinete de Crise e elaboração do Plano de Contingência global e de Planos de 
Contingência sectoriais; 

x Criação de um microsite dedicado ao COVID’19 na intranet do CHULC; 
x Adequação dos espaços e das equipas da patologia clínica para a realização de testes de rastreio e 

diagnóstico a profissionais e a utentes ou doentes do CHULC. No HCC, o espaço da antiga urgência 
foi adaptado para criação de um centro de análises COVID’19. Em 2020, foram realizadas cerca de 
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115.000 análises (cerca de 67.000 utentes/profissionais). Até maio de 2021 foram realizadas cerca de 
178.000 análises a 93.000 utentes ou profissionais; 

Figura 03.3 Evolução diária do número de análises COVID’19 realizadas no CHULC 

 

x Parte do Hospital de São Lázaro foi cedida à ARSLVT para a criação de uma área dedicada à COVID’19; 
x No âmbito do PPCIRA houve a necessidade de formação, definição de protocolos de atuação, 

definição de circuitos e gestão de surtos; 
x Ao nível da produção, promoveu-se a consulta externa realizada por videoconferência ou telefónica, 

bem como da cirurgia de ambulatório. Foi necessário subcontratar (cirurgias no exterior). Foi 
adequado o número de camas de modo a satisfazer as normas de segurança - esta medida implicou 
a redução de cerca de 70 camas de enfermaria de adultos. Posteriormente, foram criadas unidades 
dedicadas a doentes COVID’19 por reafectação de camas médicas e camas cirúrgicas; 

x Ao nível dos recursos humanos, é de salientar o esforço e contributos de todos os profissionais do 
CHULC. Como medidas, destaca-se a aplicação do teletrabalho sempre que possível, a transferência 
de médicos anestesiologistas para os cuidados intensivos; o reforço dos recursos humanos pela via 
da contratação (+399 profissionais) e a utilização de horas extraordinárias; 

x Ao nível das aquisições foi necessário adquirir e fazer stock de produtos essenciais (reagentes, 
equipamentos de proteção individual e medicação específica, entre outros) e reforçar alguns 
fornecimentos externos (segurança e limpeza); 

x No âmbito das intervenções para a melhoria ou adaptação dos espaços, destacam-se: 
o Beneficiação da zona de atendimento do pavilhão de consultas no HSJ (adequação das salas de 

espera) bem como melhorias nos pavilhões de consultas dos outros polos hospitalares; 
o Aquisição de estruturas modulares para aumento da capacidade de resposta do serviço de 

urgência e ampliação da sala de espera da urgência geral; 
o Criação de um centro de atendimento dedicado a doenças respiratórias na urgência pediátrica; 
o Ampliação da unidade de cuidados intensivos polivalente no HSJ (em 2021); 
o Realização de melhorias na infraestrutura dos sistemas AVAC; 
o Reforço e revisão da sinalética nos diversos polos. 

x Nos sistemas de informação destaca-se o agendamento de análises, a criação de uma plataforma 
para a realização de videoconsultas com integração com as agendas das especialidades e a criação 
de uma aplicação para acompanhamento online do número de doentes COVID’19 no CHULC. 

Os efeitos na atividade assistencial são visíveis, nomeadamente a diminuição acentuada nos meses de março 
e abril, pela retoma lenta e pela nova descida da atividade em novembro e dezembro, coincidentes com as 
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primeira e segunda vagas. Estas diminuições foram particularmente relevantes na atividade cirúrgica 
programada e nos atendimentos urgentes. Apenas nos mês de maio de 2021, se começaram a observar 
valores próximos de 2019. 

Figura 03.4 Média diária do número de consultas, cirurgias e atendimentos urgentes no CHULC 

 

É de referir que as quebras de produção registadas no CHULC estão próximas do observado a nível nacional, 
conforme se pode observar na figura seguinte. 

Figura 03.5 Evolução dos indicadores COVID’19, consultas médicas presenciais nos CSP e da atividade hospitalar nacional 

 
Nota: a azul, o realizado ou observado em 2020; a laranja, a média mensal do realizado em 2019. 
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Os gastos necessários para fazer face a esta 
pandemia ascenderam a 26,6M€, em 2020. 

 

Em 2021, até abril, estes gastos eram já 9,6M€. 

Nos rendimentos extra contrato-programa, o impacto do COVID’19 ascendeu, em 2020, a cerca de 5,7M€. 

 

Observou-se também um acréscimo no volume e criticidade de faturas de fornecedores a tratar, na atribuição 
emergente de cabimentos e compromissos, na operacionalização de pagamentos antecipados, efetivação de 
diversos prontos pagamentos e na prestação de informação regular e frequente para as Tutelas técnica e 
financeira. 

Nos recursos humanos, o número de dias de ausência por COVID’19 ascendeu a 28.000 dias (ou seja, cerca 
de 76 profissionais ausentes todos os dias). O número de horas extraordinárias aumentou aproximadamente 
20%, face a 2019. 

No que respeita ao tratamento de doentes com COVID’19, em 2020, passaram nas unidades de internamento 
dedicadas COVID, 1.809 doentes (1.598 adultos + 211 pediatria), com uma demora média de 15,1 dias (15,7 
adultos e 10,6 pediatria). 

Destes, 1.422 (79%) foram tratados exclusivamente em enfermaria (1.225 adultos + 197 pediatria), com 
demora média de 12,6 dias (13,3 adultos e 8,2 pediatria). O número de doentes que tiveram necessidade de 
cuidados intensivos de nível III, foi de 387 doentes (373 adultos + 14 pediatria), com demora média de 24,5 
dias (23,8 adultos + 44,1 pediatria). 

Até meados de maio de 2021, passaram nas unidades COVID do CHULC mais de 3.500 doentes. 

Até meados de agosto, a média diária do número de doentes internados nas unidades COVID rondava os 60 
e entre agosto e setembro, esse valor era de 40 doentes por dia. O pico foi atingido na primeira semana de 
fevereiro com 346 doentes internados, dos quais 55 em cuidados intensivos de nível III (e destes, 44 estavam 
ventilados). 

 

 

 

Gastos Montante
Consumo Clínico 12 998 405,09         
Equipamentos 3 259 083,31           
Medicamentos 3 247 683,44           
Fornecimentos e Serviços Externos 2 400 491,52           
Reagentes 1 276 195,84           
Despesas com pessoal 1 838 781,28           
Obras 969 906,48              
Consumo Hoteleiro 520 336,54              
Outros 110 762,70              
TOTAL 26 621 646,18         

Rendimentos Montante
Taxas moderadoras 2 073 644,45        
Prestação de Serviços 2 396 116,00        
Aluguer de Espaços 425 983,14           
Ensaios Clinicos 129 644,88           
Descontos financeiros 722 173,05           
TOTAL 5 747 561,52        
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Figura 03.6 Evolução diária do número de doentes COVID’19 no CHULC 

 

O pós-alta dos doentes adultos foi feito até agosto de 2020 pela infecciologia do CHULC. A partir dessa data, 
esse acompanhamento passou a ser feito pelos Cuidados de Saúde Primários. Na pediatria, os doentes 
internados mais complexos continuam a ser acompanhados pela equipa de infecciologia pediátrica. Em julho 
de 2020, o CHULC iniciou uma consulta de reabilitação para doentes COVID’19. Foram seguidos nessa 
consulta 24 doentes. Entre janeiro de 2021 e maio, foram seguidos 43 doentes. 

No dia 27 de dezembro de 2020, o CHULC iniciou o processo de 
vacinação dos seus profissionais contra a COVID’19. Este processo tem 
decorrido em várias fases em alinhamento com as orientações 
emanadas pela DGS. Para este efeito, cada profissional a vacinar recebeu 
uma convocatória, via SMS, com local, dia e hora do seu agendamento. 
Entre 27 e 29 de dezembro, o CHULC vacinou 27,4% dos seus 
profissionais. 

Até 26 de fevereiro de 2021, tinham sido já aplicadas 11.815 doses da vacina contra a COVID’19 a 
profissionais. Destes, 5.150 profissionais apresentam já vacinação completa e 1.515 aguardam a segunda 
dose. 

 

Fotografias: Rodrigo Cabrita. 
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04 > atividade clínica 
Embora o ano 2020 fique marcado pela pandemia COVID’19 e pelas vicissutes que esta trouxe, o CHULC 
manteve, em 2020, a consolidação dos processos de reestruturação e de uniformização que vêm sendo 
desenvolvidos e implementados com vista à plena integração dos seis hospitais. Neste sentido, tem-se 
procedido à reorganização das estruturas clínicas e de apoio numa perspetiva de integração, de redução de 
custos e obtenção de sinergias, bem como a preparação para o novo Hospital de Lisboa Oriental. 

A quebra generalizada da atividade produtiva do CHULC, face ao realizado em 2019, é uma constante neste 
capítulo. Efetivamente, nos meses de março e abril, registou-se uma descida muito acentuada da produção 
que começou a inverter em maio, de forma paulatina. Em novembro, com o agravamento da pandemia em 
Portugal, demonstrada no aumento sustentado do número de novos doentes e do número de doentes 
internados, a produção do CHULC volta a descer. Esta circunstância que se refletiu numa diminuição 
acentuada da atividade cirúrgica, na redução substancial da lotação e da capacidade de utilização de espaços 
e equipamentos por via das medidas de prevenção e controlo de infeção e na alteração do perfil assistencial 
(com reforço das camas dedicadas em exclusivo a doentes com COVID), são a justificação para as quebras de 
produção apresentadas. Contudo importa notar que CHULC adoptou medidas de mitigação, transformando 
a pandemia em oportunidades de mudança. Salientam-se a promoção da utilização de meios de 
comunicação à distância na consulta externa e da ambulatorização dos cuidados cirúrgicos para fazer face à 
escassez de camas cirúrgicas. 

Em 2020, o CHULC realizou cerca de 105 mil doentes padrão, ou seja, cerca de 7% do total de doentes padrão 
dos hospitais e ULS do SNS (incluindo PPP). Na região onde se enquadra, a Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
o CHULC representou cerca de 18%. 

No quadro seguinte, é realizada a comparação entre a atividade assistencial do CHULC com a dos 
hospitais/ULS SNS da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do País, bem como, com a atividade realizada pelos 
seis Centros Hospitalares que integram o Grupo E. A fonte foi o relatório standard do SICA. 

Tabela 04.1 Atividade realizada em 2020 (CHULC, Região LVT, HH Grupo E, SNS) 

 
Atividade CHULC 

Região LVT Grupo E Total SNS 
 Quant Peso Quant Peso Quant Peso 

O.1 Consultas Médicas 687 470 4 048 420 17% 3 929 301 17% 11 336 688 6% 
O.2 Lotação (Dezembro) 1 170 7 550 15% 6 430 18% 21 095 6% 
O.3 Doentes Saídos 38 306 241 874 16% 199 602 19% 675 737 6% 

 Partos 3 116 25 471 12% 17 604 18% 65 794 5% 
 Cirurgias 32 599 186 258 18% 188 028 17% 578 985 6% 
 Atendimento em Urgências 171 675 1 602 948 11% 996 425 17% 4 552 704 4% 

O.4 Sessões HD 32 281 402 061 8% 328 340 10% 1 149 348 3% 
 Doentes Padrão 105 091 590 895 18% 601 994 17% 1 597 239 7% 
 Doentes Padrão / Médico ETC 55,4 64,3  62,6  61,9  

 Doentes Padrão / Enfermeiro ETC 37,4 42,9   42,7   39,0   
Observações: 
O.1: não inclui as consultas realizadas no âmbito da procriação medicamente assistida. 
O.2: lotação média do mês de dezembro. 
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O.3: não inclui os doentes do berçário. 
O.4: inclui as sessões sem GDH, inclui sessões de quimioterapia e não inclui as sessões de hemodiálise nem de radioterapia. 
Hospitais do Grupo E: CHU Lisboa Central, CHU Lisboa Norte, CHU Lisboa Ocidental, CHU Coimbra, CHU Porto, CHU São João. 
Fonte: SICA - Relatórios standard / SNS Transparência. 

O CHULC foi dos seis hospitais do Grupo E, o 4.º com mais doentes padrão e o 4.º com o índice de case-mix 
(ICM), em âmbito de contratualização, mais elevado. 

Figura 04.1 Doentes-padrão e ICM (internamento) do CP2020 

 

O CHULC é o único centro hospitalar que, com exceção do transplante hepático pediátrico, realiza todos os 
transplantes de órgãos, sendo, também, o único onde é feito o transplante de pulmão. Em conjunto com o 
Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHP), são os únicos onde é realizado o transplante de pâncreas. 

Tabela 04.2 Transplantes de órgãos e respetivos hospitais onde se realizam 

Transplante CHULC CHULN CHULO HGO CHUC CHUSJ CHUP HCVP 
Cardíaco 9� � 9� � 9� 9� �  

Pulmonar 9� �       

Hepático 9� �   9� � 9� �

Pâncreas 9� �     9� �

Renal 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9� 9�

Fonte: http://ipst.pt/index.php/doacao-e-transplantacao/informacao-especializada?showall=&start=3 

No quadro seguinte, pode ver-se o peso do CHULC no número de transplantes realizados, em 2020, a nível 
nacional. 

Tabela 04.3 Número de transplantes de órgãos em 2020 no CHULC e peso a nível nacional 

Transplante 
2020 2019 Variação     

Realizado Meta Realizado 20/Meta 20/19 Nacional %CHLC/ 
Nacional 

Total 260 235 239 10,6 8,8 694 37% 
Renal 70 58 62 20,7 12,9 377 19% 
Hepático 107 120 122 -10,8 -12,3 194 55% 
Pancreático 14 15 13 -6,7 7,7 27 52% 
Cardíaco 4 4 8 0,0 -50,0 31 13% 
Pulmonar 65 38 34 71,1 91,2 65 100% 

Fonte: SNS  (https://transparencia.sns.gov.pt/explore/dataset/orgaos-colhidos-e-transplantados) 

A apreciação global e evolutiva da atividade clínica é feita pelas grandes áreas funcionais que caracterizam a 
produção assistencial. 
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04.01 > internamento e partos 

O CHULC registou, em dezembro 2020, uma lotação praticada de 1.170 camas de agudos, menos 102 camas 
do que em dezembro de 2019. As diminuições foram mais expressivas nos pólos mais generalistas: Hospital 
de São José (-27 camas) e Hospital de Santo António dos Capuchos (-59 camas). 

Figura 04.2 Evolução do número de camas de agudos: 2018 a 2020 

 

O CHULC conta ainda com 33 berços, 3 camas dedicadas a doentes crónicos ventilados, 3 camas de cuidados 
pediátricos de longa duração e 5 camas em hospitalização domiciliária. As 18 camas de Medicina Física e de 
Reabilitação (situadas no HCC) estavam em dezembro, afetas ao tratamento de doentes com COVID’19. 

Desde a chegada da pandemia em Portugal, em março de 2020, que o CHULC tem ajustado o número de 
camas bem como a sua distribuição pelas especialidades. 

Nas camas de agudos, a primeira medida tomada foi garantir que a distância entre camas cumpria o 
estipulado nas novas normas de segurança. Esta medida teve um impacto de cerca de menos 70 camas 
médicas. De seguida, e progressivamente, observou-se a afetação de camas a cuidados dedicados COVID’19, 
culminando em fevereiro de 2021 com 363 camas de adultos dedicadas. O impacto foi maior nas camas 
cirúrgicas devido ao facto do polo HCC (polo maioritariamente cirúrgico) ter sido, pelas suas características 
físicas e clínicas, o hospital de referência para o tratamento de doentes COVID’19. 

Figura 04.3 Evolução do número de camas de agudos (adultos): janeiro de 2020 a abril de 2021 
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As camas de cuidados intensivos polivalentes registaram, também, alterações. De março a maio de 2020, as 
camas de cuidados intermédios (camas de nível I) foram progressivamente transformadas em camas de nível 
III dedicadas ao COVID’19. No final do ano foi necessário aumentar a capacidade instalada de camas de 
cuidados intensivos tendo sido efetuadas obras no HSJ para esse efeito. O HCC foi o polo de referência para 
as enfermarias COVID’19 e o HSJ para tratar os doentes mais graves, estando grande parte das camas UCI 
Nível III dedicadas ao COVID’19 aí instaladas. 

Figura 04.4 Evolução do número de camas de cuidados intensivos polivalentes: janeiro de 2020 a abril de 2021 

 

É importante reter que as redistribuições de camas criaram constrangimentos inultrapassáveis e impactantes 
na produção médica e cirúrgica. 

Deste modo, o CHULC registou em 2020 cerca de 41 mil doentes saídos, menos 12% (-15 doentes saídos/dia) 
que em 2019 e menos 1,3% (-1 doente saído/dia) do que o proposto no plano de atividades para 2020. 

A demora média foi de 9,4 dias, ligeiramente inferirior ao observado em 2019 (9,45 dias) e ligeiramente 
superior ao proposto no plano de atividades (9,36 dias). A taxa de ocupação rondou os 82%. 

O número de dias de internamento em Medicina Física e de Reabilitação registou uma diminuição 
acentuada face a 2019 de 20% devido à diminuição da lotação desta especialidade até à afetação total aos 
doentes COVID’19 em início de dezembro. 

Tabela 04.4 Resumo da evolução da atividade de internamento 2018-2020 

Internamento 2018 2019 2020 Meta 2020/ 
Meta 

2020/ 
2019 

Lotação Dezembro (*) 1.250 1.272 1.170 1.287 -9,1 % -8,0 % 

Doentes Saídos (não inc hosp dom) 46.368 46.746 41.172 41.704 -1,3 % -11,9 % 

Doentes Saídos (sem Berçário) 43.278 43.771 38.306 38.715 -1,1 % -12,5 % 

Berçário 3.090 2.975 2.866 2.989 -4,1 % -3,7 % 

Doentes Tratados (*) 44.303 44.766 39.236 n.a. - -12,4 % 

Demora Média (*) 9,72 9,45 9,40 9,36 0,4 % -0,6 % 

Taxa de Ocupação (%) (*) 90,9 89,4 81,7 77,1 6,0 % -8,6 % 

Doentes Tratados / Cama (*) 35 35 34 n.a. - -4,7 % 

Índice de Case-Mix (APR31) 1,3445 1,3300 1,3335 1,2976 2,8 % 0,3 % 

Doentes Crónicos Ventilados (Dias) 1.494 839 1.098 1.098 0,0 % 30,9 % 

Dontes de MFR (Dias) 6.153 6.445 5.138 5.533 -7,1 % -20,3 % 
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O índice de case-mix (ICM) do CHULC observado em 2020 manteve-se próximo do observado em 2018 e 
2019. De referir que os valores de 2020 poderão ser alterados dado que se encontram por agrupar cerca de 
34% dos episódios de internamento. 

Figura 04.5 Evolução do ICM Internamento: 2018-2020 

 

Em 2020, o número de doentes protelados (aqui entendido como doentes cuja alta administrativa ocorre a 
partir do dia seguinte ao da alta clínica) foi de 2.304, menos 90 (-4%) que em 2019. O número de dias de 
protelamento (aqui entendido como número de dias corridos entre a alta clínica e a alta administrativa) foi 
de 21.095, ou seja, menos 2.977 (-12%) que em 2020. O número de dias de protelamento observado em 2020 
corresponde a cerca de 68 camas no ano, com a taxa de ocupação registada de 85%. 

Figura 04.6 Evolução do número de doentes e de dias de protelamento (2018-2020) 

 

Estes doentes tiveram um tempo de internamento médio de 23 dias (mediana = 12 dias, 3.º quartil = 29 dias), 
dos quais cerca de 9 dias correspondem a dias de protelamento (mediana = 2 dias, 3.º quartil = 7 dias). Os 
doentes protelados com destino para a RNCCI representaram 13% do total de doentes protelados e 34% do 
número de dias de protelamento. 

A estrutura clínica do CHULC está organizada em grandes áreas subdivididas em especialidades. Com exceção 
da infecciologia e da pediatria, todas as restantes especialidades registaram descidas no número de doentes 
saídos face a 2019. Estas variações constam na tabela seguinte. 
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Tabela 04.5 Internamento agudos por área e por especialidade (responsável) - evolução 2018-2020 

Especialidade 
Doentes Saídos (sem transf interna) Demora Média (dias) 

2018 2019 2020 Var % 20/19 2018 2019 2020 Var % 20/19 

Angiologia e Cirurgia Vascular 987 1.100 1.008 -8,4% 12,4 10,3 11,5 11,8% 

Cardiologia 2.309 2.535 2.266 -10,6% 5,6 5,1 4,4 -13,6% 

Cardiologia Pediátrica 341 356 287 -19,4% 10,3 7,0 10,4 48,9% 

Cirurgia Cardio-Torácica 1.170 1.286 1.114 -13,4% 10,3 10,2 12,0 16,8% 

Cirurgia Geral 5.576 5.321 4.157 -21,9% 9,8 10,4 10,5 1,7% 

Cirurgia Maxilo-Facial 876 932 613 -34,2% 5,7 4,4 5,4 21,0% 

Cirurgia Pediátrica 1.052 1.101 790 -28,2% 5,2 5,1 5,7 12,5% 

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 1.183 1.221 1.019 -16,5% 7,8 7,7 8,1 5,2% 

Dermatologia 62 74 43 -41,9% 10,2 10,4 11,2 7,4% 

Endocrinologia 48 46 10 -78,3% 10,8 6,4 7,8 21,6% 

Estomatologia 47 58 35 -39,7% 0,9 1,0 0,7 -31,9% 

Gastrenterologia 456 497 399 -19,7% 10,4 9,8 10,6 8,0% 

Ginecologia 674 571 501 -12,3% 3,6 3,4 3,2 -8,0% 

Hematologia Clínica 585 669 379 -43,3% 17,2 16,1 19,5 21,6% 

Infecciologia 492 458 955 108,5% 20,4 22,7 10,8 -52,5% 

Medicina Intensiva 706 674 646 -4,2% 13,8 11,9 13,2 11,3% 

Medicina Interna 9.120 9.020 8.089 -10,3% 13,0 13,2 14,5 10,4% 

Nefrologia 540 582 430 -26,1% 15,0 14,2 16,5 16,1% 

Neurocirurgia 1.319 1.314 1.037 -21,1% 14,3 13,1 13,0 -1,2% 

Neurologia 936 1.038 924 -11,0% 9,6 6,7 6,7 -0,2% 

Obstetrícia 4.103 3.864 3.552 -8,1% 4,2 4,0 3,8 -6,6% 

Oftalmologia 626 611 447 -26,8% 2,7 2,6 3,1 20,9% 

Ortopedia 2.441 2.420 1.934 -20,1% 13,3 14,6 13,4 -7,9% 

Ortopedia Pediátrica 1.061 1.071 613 -42,8% 4,4 5,0 5,4 7,9% 

Otorrinolaringologia 836 741 470 -36,6% 4,0 4,9 4,6 -6,2% 

Pediatria Médica 2.332 2.365 2.591 9,6% 15,0 13,3 12,0 -9,8% 

Pedopsiquiatria 162 154 143 -7,1% 33,4 37,2 33,3 -10,5% 

Pneumologia 316 370 302 -18,4% 18,5 15,9 17,1 7,0% 

Urgência Geral 1.172 1.772 2.130 20,2% 2,5 1,6 1,7 3,2% 

Urologia 1.761 1.560 1.533 -1,7% 4,2 4,4 4,8 8,9% 

Berçário 3.079 2.965 2.848 -3,9% 2,7 2,6 2,5 -5,3% 
Total (sem Berçário) 43.289 43.781 38.417 -12,3% 9,8 9,5 9,7 1,9% 
Total CHULC 46.368 46.746 41.265 -11,7% 9,3 9,1 9,2 1,4% 

Notas técnicas: a demora média apresentada corresponde ao total de dias no CHULC a dividir pelo número de doentes 
saídos. Esta fórmula difere da apresentada na tabela 04.4, utilizada pela ARS, e que considera no numerador o número 
de dias de todos os doentes internados entre 01-01-2020 e 31-12-2020, independentemente de terem saído, ou não. 

 

O CHULC realizou, em 2020, 3.116 partos (3.244 recém-nascidos), ou seja, pouco menos de 9 partos por dia, 
tendo registado uma diminuição de 4,5% (-146 partos) face ao ano anterior. 

A taxa de cesarianas, de (33%) manteve-se muito próxima do observado em 2019. 

O número de partos gemelares registou uma diminuição face a 2019 de 20 partos (-14%). 
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Tabela 04.6 Partos: evolução do número de partos 2018-2020 

Tipo de Parto 2018 2019 2020 Var 2020 / 
2019 

Eutócico 1.638 1.510 1.404 -7,0% 

Simples 1.619 1.484 1.394 -6,1% 

Gemelar 19 26 10 -61,5% 

Cesariana 1.066 1.077 1.031 -4,3% 

Simples 984 982 946 -3,7% 

Gemelar 82 95 85 -10,5% 

Outros Distócicos 724 675 681 0,9% 

Simples 690 654 654 0,0% 

Gemelar 34 21 27 28,6% 

Total 3.428 3.262 3.116 -4,5% 

Simples 3.293 3.120 2.994 -4,0% 

Gemelar 135 142 122 -14,1% 

% Cesariana 31,1% 33,0% 33,1% 0,2% 

N.º de Recém-Nascidos 3.570 3.410 3.244 -4,9% 

04.02 > atividade cirúrgica 

O CHULC realizou, em 2020, 32.599 cirurgias, ou seja, cerca de 89 por dia, tendo-se registado uma diminuição 
de 15,5% face a 2019 (menos 17 cirurgias/dia). Considerando apenas a cirurgia programada, a diminuição do 
número de cirurgias foi de 16,7% (cerca de menos 5 mil cirurgias). 

Este desempenho foi fortemente influenciado, a diferentes níveis, pelo impacto que a resposta à pandemia 
teve na atividade cirúrgica. Os tempos cirúrgicos foram fortemente condicionados pela necessidade de 
reafetação de profissionais para as unidades de cuidados intensivos, pelas indicações da Tutela para o 
cancelamento da atividade programada não prioritária ou urgente, pelo não agendamento de cirurgias que 
pudessem previsivelmente exigir cuidados intensivos (condicionada pela falta de recursos) e, também, pela 
recusa de muitos doentes em serem intervencionados e um elevado número de faltas de comparência no dia 
da cirurgia, sem aviso prévio. 

A acrescer às situações específicas do contexto, é de destacar a diminuição de horas de anestesiologia em 
4,4%. 

Salienta-se que, nos primeiros dois meses do ano, se registou um forte crescimento da atividade cirúrgica, 
por via da implementação do Macroprocesso de Gestão do Doente Cirúrgico. 

Ao nível da ambulatorização cirúrgica, o CHULC apresenta bons resultados tendo atingido os 87%. Dos 28 
procedimentos considerados como ambulatorizáveis, o CHULC ficou acima da taxa nacional em 17 
procedimentos, ficando próximo em 4 e muito distante em 6. Destes últimos, quer pela baixa taxa de 
ambulatorização, quer pelo razoável volume, salienta-se a “Exérese de quisto de Baker” e a “Vasectomia e 
laqueação do canal deferente”. 
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Tabela 04.7 Atividade Cirúrgica: evolução 2018-2020 

Actividade Cirúrgica 2018 2019 2020 Var. 
20/19 

Total de Cirurgias 37.804 38.564 32.599 -15,5% 
Convencional 12.590 12.550 10.202 -18,7% 
Ambulatório 18.169 17.776 15.061 -15,3% 
Urgente 7.045 8.238 7.336 -10,9% 

% Ambulatório / Cirurgia Programada 59,1% 58,6% 59,6% 1 p.p. 
% Taxa de Ambulatorização Cirúrgica (GDH) 84,7% 85,1% 87,0% 1,9 p.p. 
N.º de Doentes em Espera Inscritos 15.202 15.958 14.583 -8,6% 
Média do Tempo de Espera (dias) 226 248 304 22,6% 
% Doentes Cirúrgicos tratados em tempo adequado 77,9% 82,2% 77,8% -4,4 p.p. 
% Registo Cirurgia Segura 99,4% 96,5% 97,9% 1,4 p.p. 

No que respeita ao número de cirurgias realizadas, e dado o contexto de pandemia, todas as especialidades 
registaram diminuições face ao realizado em 2019. 
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Tabela 04.8 Atividade cirúrgica por especialidade: 2018-2020 

Especialidade 
2018 2019 2020 Variação 20/19 (%) 

Conv. Amb. Urg. Total Conv. Amb. Urg. Total Conv. Amb. Urg. Total Conv. Amb. Urg. Total 

  Angiologia e Cirurgia Vascular 786 138 429 1.353 877 292 425 1.594 802 372 352 1.526 -8,6 27,4 -17,2 -4,3 

  Cirurgia Cardio-Torácica 1.015  275 1.290 1.102 0 286 1.388 969 0 215 1.184 -12,1 - -24,8 -14,7 

  Cirurgia Geral 2.331 1.620 1.171 5.122 2.152 1.636 1.158 4.946 1.550 1.220 999 3.769 -28,0 -25,4 -13,7 -23,8 

  Cirurgia Maxilo-Facial 226 264 522 1.012 295 232 542 1.069 162 148 373 683 -45,1 -36,2 -31,2 -36,1 

  Cirurgia Pediátrica 720 563 1.067 2.350 683 537 1.356 2.576 448 417 1.384 2.249 -34,4 -22,3 2,1 -12,7 

  Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 293 764 853 1.910 311 658 815 1.784 343 655 602 1.600 10,3 -0,5 -26,1 -10,3 

  Dermato-Venereologia 4 1.047  1.051 3 983 0 986 0 894 0 894 -100,0 -9,1 - -9,3 

  Estomatologia 287 3.259 2 3.548 284 3.099 4 3.387 180 2.526 1 2.707 -36,6 -18,5 -75,0 -20,1 

  Ginecologia 539 1.225 49 1.813 425 1.275 35 1.735 359 981 46 1.386 -15,5 -23,1 31,4 -20,1 

  Neurocirurgia 816 283 263 1.362 896 215 331 1.442 786 128 268 1.182 -12,3 -40,5 -19,0 -18,0 

  Obstetrícia 242 2 1.047 1.291 221 16 1.859 2.096 231 23 1.795 2.049 4,5 43,8 -3,4 -2,2 

  Oftalmologia (adultos) 487 6.793 83 7.363 502 6.783 68 7.353 346 6.085 64 6.495 -31,1 -10,3 -5,9 -11,7 

  Oftalmologia (pediátrica) 7 114 6 127 4 120 3 127 0 60 3 63 -100,0 -50,0 0,0 -50,4 
  Ortopedia (adultos) 2.273 742 105 3.120 2.304 700 132 3.136 1.805 562 161 2.528 -21,7 -19,7 22,0 -19,4 
  Ortopedia (pediátrica) 230 192 338 760 252 137 422 811 226 125 256 607 -10,3 -8,8 -39,3 -25,2 
  Otorrinolaringologia (adultos) 363 51 64 478 346 39 66 451 215 32 40 287 -37,9 -17,9 -39,4 -36,4 
  Otorrinolaringologia (pediátrica) 178 298 50 526 159 250 39 448 118 181 40 339 -25,8 -27,6 2,6 -24,3 
  Urologia 944 506 631 2.081 831 513 597 1.941 803 385 614 1.802 -3,4 -25,0 2,8 -7,2 
  Outras 849 308 90 1.247 903 291 100 1.294 859 267 123 1.249 -4,9 -8,2 23,0 -3,5 

Total 
12.590 18.169 7.045 37.804 12.550 17.776 8.238 38.564 10.202 15.061 7.336 32.599 -0,3 -2,2 16,9 2,0 

33,3% 48,1% 18,6% - 32,5% 46,1% 21,4% - 31,3% 46,2% 22,5% - -0,8 p.p. -2 p.p. 2,8 p.p. - 
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O número de novos doentes inscritos para cirurgia diminuiu cerca de 21%, ou seja, cerca de menos 8 mil 
novos doentes face a 2019. O número de doentes em lista de espera a 31 de dezembro de 2020 diminuiu 
cerca de 9% (-1.375 doentes) face a 31 de dezembro de 2019, embora a média do tempo de espera tenha 
aumentado 22% (+55 dias). A taxa de doentes em espera fora do TMRG aumentou 2,6 pp. O número de vales 
de cirurgia cativados diminuiu significativamente face a 2019 (-31%, -504 vales). 

De referir que os valores relativos a 2020 são ainda provisórios. 

Tabela 04.9 Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC): evolução indicadores 2018-2020 

Indicador 2018 2019 2020 (P) Var. 
20/19 

LIC 15.202 15.958 14.583 -8,6% 

Tempo médio de espera 226 248 303 22,3% 

% doentes fora do TMRG 42,4% 46,6% 44,0% -2,6 p.p. 

Vales Cirurgia cativados 2.162 1.646 1.142 -30,6% 

Novos Inscritos 38.513 38.211 30.239 -20,9% 
Fonte: SIGLIC / SONHO /SICA 

Ao longo de todo o ano, a lista de inscritos para cirurgia (LIC), em particular, os doentes com mais de 1 ano 
de espera, têm sido objeto de grande preocupação por parte do CHULC. 

Como medidas de atualização e de promoção da resolução das LIC por prioridade clínica e ordem de 
antiguidade, semanalmente são enviados alertas para as Especialidades Clínicas, identificando os casos 
prioritários e mais antigos a aguardar marcação de cirurgia. 

Também é enviada informação periódica do número de casos fora do TMRG aos diversos intervenientes, bem 
como é promovido do ponto de vista do planeamento, o agendamento dos casos de acordo com os 
princípios atrás referidos. 

04.03 > consulta externa 

O CHULC efetuou, em 2020, cerca de 687 mil consultas médicas, ou seja, cerca de 2.654 consultas por dia útil. 
Face a 2019, registou-se uma ligeira diminuição de 5,8% (-42.621 consultas), ou seja, menos 165 consultas 
por dia útil. Foram observados em consulta 224.067 utentes, cerca de menos 13 mil utentes que em 2019 (-
5,5%). 

Excluindo as consultas de medicina do trabalho (26.673 consultas), a diminuição observada é de 8,6%, ou 
seja, menos 62 mil consultas (de 723 mil realizadas em 2019 para 661 mil realizadas em 2020). 

A taxa de primeiras consultas registou um ligeiro aumento de 0,3 pp face a 2019, para 26,1%. 

O número de primeiras consultas realizadas e provenientes dos Cuidados de Saúde Primários via CTH registou 
uma diminuição significativa de 14,7%. O número de pedidos provenientes dos CSP registou em 2020 e face 
a 2019 uma diminuição de 36%. A percentagem de consultas realizadas dentro do TMRG (63,2%) registou, 
também, um agravamento. 

Em 2020, foram registados cerca de 183 mil pedidos para 1.ª consulta, menos 26,5% (menos 66 mil pedidos) 
que em 2019, ou seja, cerca de menos 259 pedidos por dia útil. 
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Tabela 04.10 Consulta externa médica: 2018 - 2020 

  2018 2019 2020 Var % 20/19 

Total de Consultas Médicas 731.603 730.091 687.470 -5,8% 
Primeiras Consultas 190.585 187.107 174.537 -6,7% 
Consultas Subsequentes 541.018 542.984 512.933 -5,5% 

Consultas Médicas / dia útil 2.915 2.874 2.654 -7,7% 
% 1as Consultas / Total 26,2% 25,8% 26,1% 1,3% 
Subsequentes / Primeiras 2,8 2,9 2,9 1,3% 
% Consultas com Alta / Total 8,7% 9,5% 7,4% -21,7% 
Primeiras Consultas CTH (realizadas) 57.587 53.129 45.340 -14,7% 
% 1as Consultas CTH / Total Primeiras 30,2% 28,4% 26,0% -8,5% 
% 1as Consultas CTH dentro do TMRG 75,1% 71,2% 63,2% -11,2% 
Número de novos pedidos 245.124 248.715 182.879 -26,5% 
Novos pedidos / dia útil 977 979 706 -27,9% 

Fonte: SONHO/SICA/UGA 

O CHULC à semelhança de outras instituições abraçou a teleconsulta como meio de satisfazer as necessidades 
de saúde dos seus utentes num contexto de promoção do distanciamento físico. Na ausência de resposta e 
por sua iniciativa, o CHULC desenvolveu uma plataforma de videoconsulta possibilitando que médico e 
doente pudessem realizar a consulta com segurança. A consulta telefónica passou a fazer parte do dia a dia. 
Não tendo sido actualizada a definição de teleconsulta na circular de faturação em vigor (que pressupõe que 
uma teleconsulta é uma consulta com suporte audiovisual entre médicos) e porque o CHULC não pode 
desenvolver sobre os sistemas de informação SONHO e SCLINICO, proprietários da SPMS, a consulta 
telefónica tem sido registada como consulta sem a presença (física) do doente. No gráfico seguinte é possível 
observar o incremento que esse tipo de contacto teve ao longo dos meses de 2020. 

É de destacar a publicação do “Regulamento de Gestão de Consulta Externa”, que veio definir e normalizar 
os conceitos, regras de referenciação, acesso, organização e funcionamento de toda a atividade de consultas 
médicas e não médicas. É, ainda, de salientar a enorme alteração registada nos horários de funcionamento, 
por forma a dar resposta às limitações impostas pelas medidas de prevenção da COVID’19 ao nível da lotação 
das salas de espera. Esta reorganização permitiu manter a actividade de consultas sem reduções significativas. 
Por último, é de referir o elevado número de faltas, a que não será alheio o receio dos mesmos em virem aos 
serviços de saúde durante a pandemia. 

Figura 04.7 Consultas médicas realizadas por tipo de contacto. 
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À semelhança do observado no internamento, também na consulta as especialidades infecciologia e pediatria 
médica registaram aumentos no número de consultas realizafas, face a 2019. A infecciologia fez o 
acompanhamento de doentes COVID’19 adultos até meados de agosto, a partir do qual, esse 
acompanhamento passou para os Cuidados de Saúde Primários. No HDE, a unidade de infecciologia da 
pediatria médica faz ainda o acompanhamento dos doentes COVID’19 mais complexos. Os restantes, à 
semelhança dos adultos, passam a ser acompanhados nos Cuidados de Saúde Primários. 

A quebra de consultas ao nível da imunoemoterapia e da patologia clínica deveu-se à ambulatorização de 
cuidados a doentes hemofílicos e transferência de doentes INR não complexos, ou controlados, para os 
cuidados de saúde primários. 

No que respeita às consultas subsequentes, é de referir o efeito das restrições à atividade cirúrgica que 
contribuíram fortemente para a redução das consultas. Ao nível das primeiras consultas, além da quebra 
acentuada de refereências externas via CTH, destaca-se o impacto da enorme redução do recurso aos serviços 
de urgência que, também, implicou menos referenciações para primeiras consultas. 

O quadro seguinte apresenta o número de consultas realizadas e a respetiva taxa de primeiras consultas nos 
anos 2018 a 2020, por especialidade. 
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Tabela 04.11 Consulta externa médica por especialidade: 2018-2020 

Área / Especialidade 
Total de Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas 

2018 2019 2020 Var % 
20/19 2018 2019 2020 Var % 

20/19 2018 2019 2020 Var % 20/19 

Anatomia Patológica 113 107 64 -40,2% 111 103 64 -37,9% 98,2% 96,3% 100,0% 3,7 pp 
Anestesiologia 17.377 16.141 11.597 -28,2% 15.190 13.978 10.115 -27,6% 87,4% 86,6% 87,2% 0,6 pp 
Angiologia e Cirurgia Vascular 12.203 13.911 11.728 -15,7% 3.231 3.659 2.424 -33,8% 26,5% 26,3% 20,7% -5,6 pp 
Cardiologia 35.286 33.239 31.166 -6,2% 5.576 5.791 4.770 -17,6% 15,8% 17,4% 15,3% -2,1 pp 
Cardiologia Pediátrica 8.030 8.405 7.087 -15,7% 3.500 3.741 2.430 -35,0% 43,6% 44,5% 34,3% -10,2 pp 
Cirurgia Cardio-Torácica 6.660 6.894 6.008 -12,9% 1.411 1.654 1.357 -18,0% 21,2% 24,0% 22,6% -1,4 pp 
Cirurgia Geral 59.150 57.542 44.648 -22,4% 13.448 12.942 9.154 -29,3% 22,7% 22,5% 20,5% -2 pp 
Cirurgia Maxilo-Facial 5.686 5.680 3.926 -30,9% 2.347 2.130 1.438 -32,5% 41,3% 37,5% 36,6% -0,9 pp 
Cirurgia Pediátrica 11.228 12.514 11.485 -8,2% 4.212 4.758 3.889 -18,3% 37,5% 38,0% 33,9% -4,1 pp 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 7.894 9.272 8.719 -6,0% 2.341 2.251 1.818 -19,2% 29,7% 24,3% 20,9% -3,4 pp 
Cuidados Paliativos 1.086 1.072 1.128 5,2% 301 287 278 -3,1% 27,7% 26,8% 24,6% -2,2 pp 
Dermatologia 30.599 29.077 25.041 -13,9% 15.601 13.830 10.667 -22,9% 51,0% 47,6% 42,6% -5 pp 
Diagnóstico Pré-Natal 3.950 3.689 3.312 -10,2% 1.848 1.640 1.616 -1,5% 46,8% 44,5% 48,8% 4,3 pp 
Endocrinologia 22.283 23.307 23.664 1,5% 4.279 4.395 3.392 -22,8% 19,2% 18,9% 14,3% -4,6 pp 
Estomatologia 15.187 13.874 10.021 -27,8% 4.245 4.148 2.928 -29,4% 28,0% 29,9% 29,2% -0,7 pp 
Gastrenterologia 14.012 14.357 13.074 -8,9% 3.431 3.463 2.868 -17,2% 24,5% 24,1% 21,9% -2,2 pp 
Genética Médica 4.603 5.354 4.066 -24,1% 2.084 2.606 1.925 -26,1% 45,3% 48,7% 47,3% -1,4 pp 
Ginecologia 18.902 18.397 16.899 -8,1% 6.840 6.432 5.554 -13,7% 36,2% 35,0% 32,9% -2,1 pp 
Hematologia Clínica 13.245 13.913 11.997 -13,8% 1.930 1.764 1.285 -27,2% 14,6% 12,7% 10,7% -2 pp 
Imagiologia 1.155 1.017 908 -10,7% 891 787 550 -30,1% 77,1% 77,4% 60,6% -16,8 pp 
Imuno-alergologia 14.852 14.641 14.687 0,3% 2.576 2.795 2.456 -12,1% 17,3% 19,1% 16,7% -2,4 pp 
Imuno-hemoterapia 12.037 11.467 10.768 -6,1% 1.556 1.736 1.493 -14,0% 12,9% 15,1% 13,9% -1,2 pp 
Infecciologia 13.822 16.118 36.991 129,5% 2.066 2.317 19.911 759,3% 14,9% 14,4% 53,8% 39,4 pp 
Medicina da Dor 4.513 4.469 5.009 12,1% 570 587 524 -10,7% 12,6% 13,1% 10,5% -2,6 pp 
Medicina do Trabalho 6.599 7.051 26.673 278,3% 596 739 1.936 162,0% 9,0% 10,5% 7,3% -3,2 pp 
Medicina Física e de Reabilitação 19.572 17.341 10.238 -41,0% 5.571 5.298 3.545 -33,1% 28,5% 30,6% 34,6% 4 pp 
Medicina Física e de Reabilitação Pediátrica 5.858 6.460 5.599 -13,3% 2.135 2.215 1.831 -17,3% 36,4% 34,3% 32,7% -1,6 pp 
Medicina Interna 40.579 41.129 37.665 -8,4% 5.820 5.971 6.160 3,2% 14,3% 14,5% 16,4% 1,9 pp 
Nefrologia 17.658 18.759 18.558 -1,1% 1.960 2.403 1.718 -28,5% 11,1% 12,8% 9,3% -3,5 pp 
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Área / Especialidade 
Total de Consultas Primeiras Consultas % Primeiras Consultas 

2018 2019 2020 Var % 
20/19 2018 2019 2020 Var % 

20/19 2018 2019 2020 Var % 20/19 

Neurocirurgia 17.456 18.451 15.368 -16,7% 7.166 7.438 5.713 -23,2% 41,1% 40,3% 37,2% -3,1 pp 
Neurologia 18.477 18.592 18.697 0,6% 4.081 4.047 3.206 -20,8% 22,1% 21,8% 17,1% -4,7 pp 
Neurologia Pediátrica 6.468 6.655 6.691 0,5% 1.143 1.089 1.039 -4,6% 17,7% 16,4% 15,5% -0,9 pp 
Neurorradiologia 1.373 1.529 1.169 -23,5% 825 921 732 -20,5% 60,1% 60,2% 62,6% 2,4 pp 
Obstetrícia 22.963 21.144 17.431 -17,6% 5.980 5.815 5.069 -12,8% 26,0% 27,5% 29,1% 1,6 pp 
Oftalmologia 57.939 48.836 41.049 -15,9% 16.065 12.193 11.594 -4,9% 27,7% 25,0% 28,2% 3,2 pp 
Oncologia Médica 13.025 14.263 14.195 -0,5% 742 847 639 -24,6% 5,7% 5,9% 4,5% -1,4 pp 
Ortopedia 31.861 31.600 24.998 -20,9% 12.104 11.677 8.630 -26,1% 38,0% 37,0% 34,5% -2,5 pp 
Ortopedia Pediátrica 8.978 9.468 7.661 -19,1% 3.040 3.140 2.901 -7,6% 33,9% 33,2% 37,9% 4,7 pp 
Otorrinolaringologia 22.898 24.228 19.736 -18,5% 6.464 6.907 4.828 -30,1% 28,2% 28,5% 24,5% -4 pp 
Patologia Clínica 17.097 17.180 12.296 -28,4% 0 0 0 - 0,0% 0,0% 0,0% 0 pp 
Pediatria Médica 36.234 38.916 43.296 11,3% 8.548 9.272 13.058 40,8% 23,6% 23,8% 30,2% 6,4 pp 
Pedopsiquiatria 18.495 18.304 16.284 -11,0% 1.546 1.432 1.083 -24,4% 8,4% 7,8% 6,7% -1,1 pp 
Pneumologia 14.005 14.221 13.221 -7,0% 2.887 2.823 2.761 -2,2% 20,6% 19,9% 20,9% 1 pp 
Psiquiatria de Ligação 1.987 2.205 2.538 15,1% 483 542 526 -3,0% 24,3% 24,6% 20,7% -3,9 pp 
Radiodiagnóstico 0 34 222 552,9% 0 34 90 164,7% - 100,0% 40,5% -59,5 pp 
Reumatologia 15 204 245 20,1% 14 125 102 -18,4% 93,3% 61,3% 41,6% -19,7 pp 
Urologia 18.193 19.064 19.647 3,1% 3.830 4.385 4.470 1,9% 21,1% 23,0% 22,8% -0,2 pp 
Total 731.603 730.091 687.470 -5,8% 190.585 187.107 174.537 -6,7% - - - - 
Total (sem medicina trabalho) 725.004 723.040 660.797 -8,6% 189.989 186.368 172.601 -7,4% 26,2% 25,8% 26,1% 0,3 pp 
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Em 2020, foram registados cerca de 183 mil pedidos de 1.ª consulta, menos 66 mil (-26,5%) face a 2019. O 
número de utentes a aguardar consulta em 31 de dezembro de 2020 foi 32.343, menos 40% do que em 31 
de dezembro de 2019. A média do tempo de espera destes doentes era de 136 dias (+11% do que em 2019). 

Tabela 04.12 Lista de espera para 1.ª consulta médica 

Indicador 2018 2019 2020 Var % 
20/19 

Total de Pedidos 245.124 248.715 182.879 -26,5% 
Cuidados Saúde Primários (CTH) 81.196 82.593 52.528 -36,4% 
Cuidados Saúde Primários (papel) 964 525 604 15,0% 
Outro Hospital SNS 8.511 6.928 2.754 -60,2% 
Outras Proveniências 154.453 158.669 126.993 -20,0% 

Pedidos CSP / Total Pedidos 33,5% 33,4% 29,1% -13,1% 
N.º de utentes em espera a 31 dezembro 47.774 53.955 32.343 -40,1% 
Média tempo de espera (dias) 111 123 136 10,7% 

Nota: os valores apresentados não incluem as consultas de medicina de reprodução nem medicina do trabalho 
Fonte: SONHO 

De março a abril observou-se uma descida acentuada do número de pedidos para 1.ª consulta em todas as 
proveniências. O crescimento subsequente foi mais lento mantendo-se nos níveis de março e voltando a 
diminuir em novembro à medida que a pandemia tornava mais prevalente. 

Figura 04.8 Número de pedidos de 1.ª consulta médica registados em 2020 

  

O CHULC tem feito um franco desenvolvimento na promoção do registo da consulta não médica. Neste 
sentido, observou-se um crescimento do número de consultas não médicas de 2019 face a 2018 de 18%. Em 
2020, o aumento face a 2019 foi 21%. 

Tabela 04.13 Consultas não médicas realizada: 2018 - 2020 

  2018 2019 2020 Var % 20/19 
Enfermagem 7.779 14.952 23.982 60,4% 
Nutrição e Dietética 13.293 13.056 11.973 -8,3% 
Psicologia Clínica (inclui EIHSCP) 13.062 12.448 12.306 -1,1% 
Psicologia Ocupacional 545 648 443 -31,6% 
Saúde Oral / Higiene Oral 545 528 267 -49,4% 
Serviço Social 0 0 107 - 
TSDT 0 0 1.343 - 
Total 35.224 41.632 50.421 21,1% 
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04.04 > hospital de dia 

A prestação de cuidados de saúde em ambiente de hospital de dia é uma prática que tem tido desde 2015 
uma evolução positiva no CHULC, seguindo a tendência de ambulatorização dos cuidados de saúde. 

Em 2020, no contexto de pandemia, o CHULC efetuou cerca de 36 mil sessões, registando uma diminuição 
de 14,5% (cerca de menos 6 mil sessões) face a 2019 (e menos 2 mil face a 2015). 

As sessões de hematologia e de quimioterapia foram as que registaram diminuições mais ligeiras (-1,9% e 
4,2%, respetivamente). O número de sessões de hemodiálise a doentes integrados em programa de 
ambulatório programado diminuiu cerca de 37%, face a 2019, devido à transferência de cerca de metade dos 
doentes para clínicas próximas da área de residência. 

Tabela 04.14 Hospital de Dia: evolução 2018-2020 

Hospital de Dia 2018 2019 2020 Var. 
20/19 

Total de Sessões 40.000 41.818 35.765 -14,5% 
Sessões Sem GDH 23.656 24.712 21.004 -15,0% 

Hematologia 1.776 1.905 1.868 -1,9% 
Com proced. diferenciado (*) 187 108 131 21,3% 

Imunohemoterapia 5.247 5.430 4.325 -20,3% 
Com proced. diferenciado (*) 1.826 1.724 1.032 -40,1% 

Infecciologia 506 446 176 -60,5% 
Psiquiatria 3.118 2.845 1.596 -43,9% 
Outras 13.009 14.086 13.039 -7,4% 

Hemod. (crónicos) 3.625 3.613 2.282 -36,8% 
Hemod. (agudos) 510 298 37 -87,6% 
Quimioterapia 10.652 11.767 11.277 -4,2% 
Outros GDH 1.557 1.428 1.165 -18,4% 

04.05 > atividade domiciliária 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHULC (UHD) tem como missão proporcionar uma assistência 
médica e de enfermagem de modo contínuo e coordenado aos utentes que requerendo admissão hospitalar, 
obedecem também a um conjunto de requisitos clínicos, sociais e geográficos que permitem a sua 
hospitalização no domicílio, com a concordância do cidadão e da família. 

Esta unidade iniciou a sua atividade em 22 de maio de 2019 e dispõe de uma lotação de 5 camas de 
internamento, funcionando 24 horas por dia, todos os dias do ano. 

A referenciação de doentes à UHD é realizada pela especialidade em que o doente se encontre a ser 
acompanhado. Segue-se a receção e avaliação da proposta de internamento pela equipa da UHD e visita ao 
doente referenciado, na qual deve estar presente o cuidador/familiar de referência e o médico assistente 
proponente do internamento domiciliário. Após a avaliação é comunicada a decisão de aceitação ou recusa 
de internamento domiciliário. Em caso de admissão, é definido o plano individual de cuidados e as visitas 
domiciliárias são programadas pela equipa da UHD, de acordo com as necessidades de cada doente. 
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Em 2020 foram realizadas reuniões com potenciais serviços referenciadores de doentes e realizadas reuniões 
com coordenadores dessas Unidades, no sentido de apresentar a UHD e maximizar a sua divulgação e 
potenciar o recrutamento de doentes. Foram também identificados “elos de ligação” nas diferentes Unidades 
Funcionais de Medicina Interna, para tentar incrementar a taxa de ocupação das camas do UHD e com isto 
projetar o aumento da lotação das camas. 

No que diz respeito à atividade assistencial do ano 2020, foram avaliados pela Unidade de Hospitalização 
Domiciliária 169 doentes (+18% face a 2019), tendo sido recusados 82 (+8% face a 2019). Os principais 
motivos de recusa foram motivo clínico (28%) e recusa do doente/cuidador (25%). Ainda neste período foram 
dadas 99 altas (+57%, face a 2020), na sua maioria (81) altas clínicas. Os profissionais da UHD efetuaram 1.387 
visitas. De salvaguardar que a comparação com o ano de 2019 é meramente orientadora, uma vez que a 
atividade só teve início em maio desse ano. 

Tabela - Hospitalização domiciliária 

Indicador 2019 
 (desde maio) 2020 Var 19/20 

N.º doentes avaliados 143 169 18,2% 

N.º doentes recusados 76 82 7,9% 
        
Capacidade em HD 5 5 0,0% 

N.º doentes com alta da HD 63 99 57,1% 

N.º dias de estada dos doentes com alta 595 1300 118,5% 

N.º dias de estada no período 610 1318 116,1% 

Taxa de Ocupação 33% 72% 39 pp 

Demora Média 9,4 13,1 39,4% 

N.º de visitas HD 661 1 387 109,8% 

Figura – Motivos de recusa à Hospitalização Domiciliária 

 

À semelhança dos restantes serviços de saúde, a atividade assistencial da UHD do ano de 2020 foi 
condicionada pela pandemia de COVID’19, o que acarretou um conjunto de desafios consideráveis e que 
implicaram uma reorganização da atividade assistencial. Assim, para garantir a segurança dos doentes e 
profissionais tiveram que ser desenvolvidos procedimentos, circuitos e normas relativas à prestação de 
cuidados de saúde no contexto de pandemia e tendo em conta as especificidades deste tipo de internamento. 

Motivo Clínico…

Motivo Social
20%Motivo Geográfico

12%

Motivo Recusa do 
doente/cuidador

25%

Vaga em HD 
Indisponível

0%

Outros
15%

MOTIVOS DE RECUSA À HD



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

33 
 

Atenta às orientações internacionais e nacionais, nomeadamente o consenso de peritos, sobre o 
posicionamento da hospitalização domiciliária como estratégia integrada no plano nacional de preparação e 
resposta para a doença por coronavírus, a UHD manteve o seu funcionamento durante o ano de 2020. Optou 
por fazer a admissão de doentes NÃO-COVID ou doentes-COVID (com critérios de cura COVID) que estiveram 
internados no hospital, mas que já se encontravam estáveis para internamento em casa, numa perspetiva de 
libertação de camas para os doentes mais graves ou outros que necessitassem de internamento convencional.  

Além da hospitalização domiciliária, o CHULC realiza também visitas domiciliárias em âmbito de 
ambulatório. Em 2020 houve um decréscimo de 10% no número destas visitas face a 2019. 

Visitas domiciliárias 

Atividade 2019 2020 Var 19/20 

Visitas (total) 601 541 -10,0 % 
Médica 140 124 -11,4 % 
Enfermagem 451 343 -23,9 % 
Outro Profissional 10 74 640,0 % 

04.06 > urgência 

A urgência polivalente do CHULC encontra-se dispersa pelos seis polos e integra uma urgência geral 
polivalente e uma urgência psiquiátrica (Hospital de São José), uma urgência pediátrica (Hospital de Dona 
Estefânia), uma urgência de obstetrícia e ginecologia (Maternidade Dr. Alfredo da Costa) e urgências 
referenciadas (Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia Vascular no HSM, Nefrologia no HCC e 
Hematologia no HSAC). Os valores das urgências referenciadas estão incluídos na urgência geral. 

O CHULC, efetuou, em 2020, cerca de 172 mil atendimentos em urgência (113 mil utentes), ou seja, cerca de 
469 atendimentos por dia, representando uma fornte diminuição de 31% face ao ano anterior (cerca de 
menos 209 atendimentos por dia). Observou-se também uma quebra do número de episódios por utentes e 
no peso relativo dos utentes frequentes (> 4 episódios/utente) e hiperfrequentes (>10 episódios/utente). 

Cerca de 14% dos utentes foram internados. Valor bem acima do observado em anos anteriores (aprox. 
10,5%). 

A média do tempo de permanência na urgência foi de cerca de 6 horas (mais 50 minutos que em 2019). Nos 
doentes internados a média foi de 16:27’ (mais 3 horas que em 2019) e nos doentes não internados foi de 
04:16’ (mais 22 minutos que em 2019. Estes tempos não incluem os doentes que abandonaram a urgência. 

Observa-se que o movimento do número de atendimentos urgentes tem seguido o movimento contrário do 
número de doentes infectados com COVID’19. Também na urgência se nota a diminuição muito acentuada 
do número de atendimentos entre março e abril. 
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Figura 04.9 Número de atendimentos urgentes em 2020 no CHULC 

 

Este movimento é semelhante ao total nacional como se pôde ver no início deste relatório. 

A diminuição foi mais acentuada na urgência de pediatria. 

Figura 04.10 Média diária do número de atendimentos urgentes em 2020 por urgência do CHULC 

 

A tabela seguinte contém o conjunto de indicadores por tipologia de urgência. 

Tabela 04.15 Urgência: evolução 2018-2020 

Tipo Urgência 2018 2019 2020 Var. 
20/19 

  Total Atendimentos 247.053 247.657 171.675 -30,7% 
      Geral 143.163 142.145 101.830 -28,4% 
      Ginec. / Obstet. 21.604 21.344 17.056 -20,1% 
      Pediatria 75.733 77.635 47.305 -39,1% 
      Psiquiatria 6.553 6.533 5.484 -16,1% 
  % Internamento 10,4 10,5 14,0 3,5 pp 
      Geral 13,4 13,8 18,0 4,2 pp 
      Ginec. / Obstet. 15,2 15,2 17,0 1,8 pp 
      Pediatria 3,9 3,9 5,5 1,6 pp 
      Psiquiatria 2,9 1,9 4,3 2,4 pp 
  Tempo Médio na Urgência (hh:mm) (*) 05:30 05:13 06:03 16,0% 
      Geral 07:07 06:39 07:56 19,3% 
      Ginec. / Obstet. 02:26 02:43 02:21 -13,7% 
      Pediatria 03:20 03:14 03:23 4,6% 
      Psiquiatria 06:13 06:33 06:48 3,7% 
N.º de Utentes 150.614 150.462 112.814 -25,0% 
      Geral 98.299 97.366 71.880 -26,2% 
      Ginec. / Obstet. 10.708 10.129 8.548 -15,6% 
      Pediatria 40.162 41.469 30.811 -25,7% 
      Psiquiatria 4.861 4.700 3.942 -16,1% 
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Tipo Urgência 2018 2019 2020 Var. 
20/19 

Episódio / Utente 1,64 1,65 1,52 -7,5% 
      Geral 1,46 1,46 1,42 -3,0% 
      Ginec. / Obstet. 2,02 2,11 2,00 -5,3% 
      Pediatria 1,89 1,87 1,54 -18,0% 
      Psiquiatria 1,35 1,39 1,39 0,1% 
% Utentes com mais de 4 episódios 4,36% 4,32% 2,63% -39,1% 
      Geral 2,56% 2,45% 2,07% -15,7% 
      Ginec. / Obstet. 8,85% 9,55% 7,48% -21,7% 
      Pediatria 6,54% 6,52% 2,68% -58,9% 
      Psiquiatria 2,22% 2,38% 1,93% -19,1% 
% Utentes com mais de 10 episódios 0,40% 0,40% 0,23% -43,5% 
      Geral 0,23% 0,24% 0,17% -28,2% 
      Ginec. / Obstet. 0,52% 0,77% 0,43% -43,8% 
      Pediatria 0,58% 0,55% 0,16% -71,9% 
      Psiquiatria 0,32% 0,32% 0,30% -4,6% 
(*) não inclui os abandonos.     

Fonte: SONHO/HCIS 

À semelhança dos anos anteriores, a causa de admissão mais frequente foi a “doença” (64%), seguida da 
“grávidas e parturientes” (7,2%). A suspeitas de COVID’19 representaram 6,3% (valor subestimado). 

O CHULC atendeu doentes provenientes de todos os distritos do País e das Regiões Autónomas sendo a 
maioria provenientes do concelho de Lisboa (55%) e do concelho de Loures (10%). Destes concelhos, as 
freguesias que mais utilizaram a urgência foram: Marvila (8,9%), Arroios (7,5%), Penha de França (6,6%) e 
Olivais (5,3%).  

Analisando a utilização em episódios por 1.000 habitantes (censos de 2011), as freguesias com maior 
representação, foram: Santa Maria Maior (439 ep/1000H), Arroios (408 ep/1000H), Marvila (405 ep/1000H), 
Penha de França (402 ep/1000H) e Beato (396 ep/1000H). No seu conjunto, estas cinco freguesias 
representaram cerca de 29% do número de episódios das urgências do CHULC. 

Ao nível da triagem, os sistemas de triagem utilizados no CHULC são o de Manchester na urgência geral e 
psiquiátrica, a Canadiana (Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale – PaedCTAS), desde abril de 2016, na 
urgência pediátrica e um sistema de triagem Manchester modificado na urgência de ginecologia/obstetrícia. 

Embora a diminuição do número de atendimentos tenha sido mais visível nas prioridades amarelo e verde 
(em todas as urgências), estas continuam a ser mais frequentes. 

04.07 > caracterização da produção agrupada em 
GDH 

Nas instituições do SNS, a totalidade dos episódios de internamento, da atividade cirúrgica em regime de 
ambulatório e alguns procedimentos/atos realizados em ambulatório (médico) devem ser objeto de 
agrupamento em grupos de diagnósticos homogéneos (GDH), tendo por base a codificação de diagnósticos 
e procedimentos em ICD-10-CM/PCS (no CHULC desde 01/10/2016, como hospital-piloto). 
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O sistema de classificação GDH utilizado em Portugal para análise de casuística é o All Patients Refined DRG 
(APR) versão 31.0, desenvolvido nos Estados Unidos da América, o qual tem uma vertente clínica reforçada e 
mais intuitiva para os profissionais de saúde, permitindo efetuar uma caracterização mais detalhada da 
morbilidade hospitalar, quanto à complexidade dos doentes tratados e severidade da doença e ao risco de 
mortalidade. 

No CHULC, com a introdução do ICD-10-CM/PCS, no último trimestre de 2016, verificou-se um aumento 
muito significativo da média do tempo de codificação. Esse valor tem estado a baixar tendo-se observado 
uma média de 99 dias em 2020 (https://benchmarking-acss.min-saude.pt/AR_CodificacaoDashboard, 
consultado em 16 de maio de 2021). Este espaço temporal dificulta o apuramento da atividade realizada e a 
faturar, originando uma forte componente de estimativa dos rendimentos com possíveis enviesamentos ao 
nível da captura das características da produção hospitalar e de qualidade assistencial. 

A informação apresentada nesta secção teve como fonte os dados disponíveis no BI para a Morbilidade 
Hospitalar (BIMH) em 27 de abril de 2021. 

Internamento 

Verifica-se que estão codificados apenas 27.579 episódios de internamento, o que corresponde a cerca de 
67% do total de doentes saídos no ano, pelo que os dados de 2020 poderão obter ainda alterações 
significativas. 

O ICM (1,3335) apresenta um ligeiro aumento face ao observado em 2019, mantendo-se abaixo do observado 
no Grupo E. A demora média (8,6 dias) embora tenha diminuído face a 2019 (-0,5 dias), encontra-se 6% acima 
do esperado (demora média ajustada pelo observado no Grupo E). A demora média pré-operatória 
programada mantem-se elevada (1,5 dias no CHULC vs 1,0 dias no Grupo E). A taxa de doentes equivalentes 
encontra-se 0,4 pp acima do observado em 2019 e em linha com o grupo E. A taxa de reinternamentos 
registou uma diminuição acentuada. 

Tabela 04.16 Internamento – indicadores GDH 

Episódios 
Hospital Grupo Nacional 

2018 2019 2020 2020 2020 
Nº Epis. Internamento 45.466 44.205 27.579 172.192 688.684 

ICM internamento 1,3445 1,3300 1,3335 1,3598 1,0990 

Demora média 9,5 9,3 8,6 8,6 8,4 

Demora média esperada 8,7 8,6 8,1 8,6 8,4 

Rácio Demora média/Demora média esperada 1,10 1,08 1,06 1,00 1,00 

Demora média pré-operatória urgente 2,5 2,4 2,5 2,0 1,8 

Demora média pré-operatória programada 1,4 1,4 1,5 1,0 0,8 

% Epis. Internamento de curta duração 11,6% 12,4% 12,6% 14,1% 13,1% 

% Epis. Internamento de longa duração 4,3% 3,8% 3,7% 3,5% 3,3% 

% Epis. Internamento de evolução prolongada 3,2% 3,0% 2,6% 2,4% 2,2% 

% Doentes Equivalentes 97,1% 96,8% 97,2% 97,2% 96,4% 

Nº Epis. Internamento Cirúrgico 19.209 18.976 12.730 77.150 242.935 

ICM internamento cirúrgico 2,0711 2,0500 2,0368 1,9949 1,6642 

Nº Epis. Internamento Médico 26.257 25.229 14.849 95.042 445.749 

ICM internamento médico 0,7880 0,7600 0,7013 0,8202 0,7747 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/AR_CodificacaoDashboard
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Episódios 
Hospital Grupo Nacional 

2018 2019 2020 2020 2020 
% Episódios de cesarianas (GDH) (no total de partos) 30,2% 32,3% 32,1% 28,7% 30,3% 

Taxa de Reinternamentos 7,4% 7,2% 3,8% 5,5% 6,1% 

Taxa de Reinternamentos Após Episódio Cirúrgico 1,7% 2,0% 1,4% 1,7% 1,3% 

Taxa de Reinternamentos Após Episódio Médico 5,7% 5,2% 2,4% 3,8% 4,8% 

Taxa de Reinternamentos Programados 2,4% 2,3% 1,4% 1,6% 1,2% 

Taxa de Reinternamentos Urgentes 5,1% 4,9% 2,4% 3,9% 4,9% 

A distribuição por grupo de severidade é semelhante ao observado no CHULC em 2019 e no Grupo E em 
2020. 

Figura 04.11 Internamento - distribuição dos episódios por nível de severidade 

 

A demora média apresenta maiores diferenças nos níveis de severidade extremo e major. 

Figura 04.12 Internamento - demora média por nível de severidade 

 

Analisando a produção mais frequente, observa-se que os 10 GDH mais frequentes representaram cerca de 
37% do total de episódios de internamento, com a predominância dos GDH relacionados com a gravidez, 
parto e puerpério e doenças virais. Os doentes com COVID’19 foram na sua maioria agrupados no GDH 723. 

Tabela 04.17 Internamento -10 GDH mais frequentes, 2020 

Designação GDH Tipo 
GDH 

Episódios Demora 
média 
(dias) 

Níveis de severidade 
N.º 

episódios  
% 

episódios 
% acum. 

episódios 

% 
Doentes 

Equiv 
Menor Moderado Major Extremo 

640 Recém-nascido, peso ao nascer > 2499g, normal ou 
com outros problemas 

M 2 641 9,6% 9,6% 99,5% 2,52 86,5% 12,5% 1,0% 0,0% 

560 Parto vaginal M 2 046 7,4% 17,0% 99,3% 3,11 65,5% 30,7% 3,7% 0,0% 
723 Doenças virais M 1 299 4,7% 21,7% 96,8% 11,25 12,3% 44,3% 31,4% 11,9% 
540 Parto por cesariana C 1 014 3,7% 25,4% 99,8% 4,86 56,9% 30,7% 12,3% 0,1% 
173 Outros procedimentos vasculares C 772 2,8% 28,2% 99,8% 12,14 25,8% 37,1% 30,8% 6,4% 
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175 Procedimentos cardiovasculares percutâneos sem 
enfarte agudo do miocárdio 

C 592 2,1% 30,3% 99,9% 4,30 54,4% 24,8% 9,5% 11,3% 

225 Apendicectomia C 479 1,7% 32,1% 99,9% 4,87 46,8% 52,6% 0,6% 0,0% 
951 Procedimentos moderadamente extensos, não 

relacionados com o diagnóstico principal 
C 451 1,6% 33,7% 99,2% 14,10 39,5% 24,8% 21,7% 14,0% 

463 Infeções do rim e/ou vias urinárias M 438 1,6% 35,3% 93,9% 10,07 22,2% 45,9% 28,8% 3,2% 
24 Procedimentos vasculares extracranianos C 391 1,4% 36,7% 99,4% 6,26 29,2% 36,1% 30,7% 4,1% 

Excluindo os GDH das Grandes Categorias Diagnósticas (GCD) 14 e 15, relativas às situações gravidez, parto 
e puerpério, passam a sobressair os GDH relacionados com doenças virais e da área cardiovascular. 

Tabela 04.18 Internamento -10 GDH mais frequentes (exc. família 14 e 15), 2020 

Designação GDH Tipo 
GDH 

Episódios Demora 
média 
(dias) 

Níveis de severidade 
N.º 

episódios  
% 

episódios 
% acum. 

episódios 

% 
Doentes 

Equiv 
Menor Moderado Major Extremo 

723 Doenças virais M 1 299 6,3% 6,3% 96,8% 11,25 12,3% 44,3% 31,4% 11,9% 
173 Outros procedimentos vasculares C 772 3,7% 10,0% 99,8% 12,14 25,8% 37,1% 30,8% 6,4% 
175 Procedimentos cardiovasculares percutâneos sem 

enfarte agudo do miocárdio 
C 592 2,9% 12,8% 99,9% 4,30 54,4% 24,8% 9,5% 11,3% 

225 Apendicectomia C 479 2,3% 15,1% 99,9% 4,87 46,8% 52,6% 0,6% 0,0% 
951 Procedimentos moderadamente extensos, não 

relacionados com o diagnóstico principal 
C 451 2,2% 17,3% 99,2% 14,10 39,5% 24,8% 21,7% 14,0% 

463 Infeções do rim e/ou vias urinárias M 438 2,1% 19,4% 93,9% 10,07 22,2% 45,9% 28,8% 3,2% 
24 Procedimentos vasculares extracranianos C 391 1,9% 21,3% 99,4% 6,26 29,2% 36,1% 30,7% 4,1% 
73 Procedimentos no olho exceto órbita C 373 1,8% 23,1% 100,0% 3,02 92,8% 6,7% 0,5% 0,0% 

174 Procedimentos cardiovasculares percutâneos com 
enfarte agudo do miocárdio 

C 360 1,7% 24,8% 99,6% 5,39 56,9% 26,7% 11,7% 4,7% 

21 Craniotomia exceto por traumatismo C 331 1,6% 26,4% 99,4% 18,66 35,1% 44,7% 15,1% 5,1% 

 

Ambulatório Médico e Cirúrgico 

Analisando agora o ambulatório, estão codificados 22.648 episódios, que correspondem a cerca de 82% do 
total de episódios de ambulatório registados no ano. 

Tabela 04.19 Ambulatório - indicadores GDH 

Episódios 
Hospital Grupo Nacional 

2018 2019 2020 2020 2020 
Nº Epis. Ambulatório 28.133 28.898 22.648 122.080 524.042 

Nº Epis. Ambulatório Cirúrgico 13.292 13.253 10.396 70.856 262.949 

ICM ambulatório cirúrgico 0,6957 0,6866 0,6838 0,6962 0,6920 

Nº Epis. Ambulatório Médico 14.841 15.645 12.252 51.224 261.093 

ICM ambulatório médico 0,1867 0,1932 0,1901 0,2051 0,2063 

O ICM do ambulatório cirúrgico foi, em 2020, de 0,6838, ligeiramente inferior (-0,4%) ao registado em 2019 
(0,6866), mas acima do ICM previsto no Contrato-Programa de 2020 (0,6545).  

O ICM de ambulatório médico (0,1901) teve uma pequena redução (-1,6%), comparativamente com o 
registado em 2019 e encontra-se bastante abaixo do valor contratualizado (0,2112). 

No quadro seguinte, apresentam-se os 10 GDH cirúrgicos de ambulatório mais frequentes, que concentram 
80% da atividade. Desses, destacam-se: o GDH 73 (Procedimentos no olho exceto órbita – 34%) e o GDH 952 
(Procedimentos não extensos, não relacionados com o diagnóstico principal – 25%). 
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Os GDH cirúrgicos de ambulatório estão classificados maioritariamente em níveis de severidade menor. 
Destaca-se, por ter maior proporção de doentes em níveis de severidade mais elevados, o GDH 173 – Outros 
procedimentos vasculares. 

Tabela 04.20 Ambulatório - 10 GDH cirúrgicos mais frequentes 

Designação GDH 
Episódios Níveis de severidade 

N.º 
episódios  

% 
episódios 

% acum. 
episódios Menor Moderado Major Extremo 

73 Procedimentos no olho exceto órbita 3 499 33,66% 33,7% 92,8% 6,7% 0,5% 0,0% 
952 Procedimentos não extensos, não relacionados com o diagnóstico principal 2 560 24,62% 58,3% 62,0% 24,0% 10,0% 4,0% 
361 Enxerto de pele por diagnósticos de pele e/ou tecido subcutâneo 528 5,08% 63,4% 66,9% 27,9% 4,4% 0,7% 
517 Dilatação e/ou curetagem por diagnósticos não obstétricos 350 3,37% 66,7% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
173 Outros procedimentos vasculares 304 2,92% 69,7% 25,8% 37,1% 30,8% 6,4% 

26 Outros procedimentos no sistema nervoso e procedimentos relacionados 230 2,21% 71,9% 81,6% 16,3% 2,0% 0,0% 
176 Substituição de pacemaker e/ou desfibrilhador cardíaco 229 2,20% 74,1% 58,3% 31,3% 10,4% 0,0% 
180 Outros procedimentos no aparelho circulatório 179 1,72% 75,8% 72,2% 11,1% 16,7% 0,0% 

98 Outros procedimentos no ouvido, nariz, boca e/ou garganta 174 1,67% 77,5% 82,5% 15,5% 1,2% 0,8% 
484 Outros procedimentos do aparelho reprodutor masculino e/ou outros procedimentos relacionados 143 1,38% 78,8% 51,5% 36,4% 12,1% 0,0% 
850 Procedimentos com diagnóstico de reabilitação, continuação de cuidados e/ou outros contatos 

com os serviços de saúde 
143 1,38% 80,2% 59,2% 31,6% 6,1% 3,1% 

 

No que respeita aos GDH médicos de ambulatório, os 10 GDH mais frequentes representam praticamente a 
totalidade de atividade. Destacam-se o GDH 693 (Quimioterapia – 71% do total) e GDH 114 (Perturbações 
dentárias e/ou orais e/ou lesões traumáticas – 19% do total). 

Tabela 04.21 Ambulatório - 10 GDH médicos mais frequentes 

Designação GDH 
Episódios Níveis de severidade 

N.º 
episódios  

% 
episódios 

% acum. 
episódios Menor Moderado Major Extremo 

693 Quimioterapia 8 661 70,7% 70,7% 62,2% 37,8% 0,0% 0,0% 
114 Perturbações dentárias e/ou orais e/ou lesões traumáticas 2 352 19,2% 89,9% 60,0% 35,2% 3,8% 1,0% 
385 Outras perturbações da pele, tecido subcutâneo e/ou mama 500 4,1% 94,0% 68,4% 26,3% 2,6% 2,6% 
532 Perturbações menstruais e/ou outras perturbações do aparelho reprodutor feminino 290 2,4% 96,3% 80,0% 15,0% 0,0% 5,0% 
192 Cateterização cardíaca para doença isquémica cardíaca 211 1,7% 98,1% 59,6% 32,7% 7,3% 0,5% 
191 Cateterização cardíaca com perturbações circulatórias exceto doença isquémica cardíaca 110 0,9% 99,0% 50,9% 28,1% 18,0% 3,1% 
115 Outros diagnósticos do ouvido, nariz, boca, garganta, cabeça/face 62 0,5% 99,5% 80,7% 17,2% 2,2% 0,0% 
144 Sinais, sintomas e/ou diagnósticos minor respiratórios 34 0,3% 99,7% 22,0% 43,3% 31,4% 3,3% 
501 Diagnósticos do aparelho reprodutor masculino exceto doenças malignas 14 0,1% 99,9% 61,8% 26,5% 8,8% 2,9% 
460 Insuficiência renal 6 0,0% 99,9% 3,5% 17,2% 74,1% 5,2% 

 

04.08 > colheita e transplantação 

O Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) é responsável por coordenar a atividade de 
colheita e transplantação de órgãos, tecidos e células nas instituições de saúde públicas ou privadas na sua 
área de referência, com eventual extensão a nível nacional e internacional, de acordo com o descrito na 
Portaria n.º 357/08, capitulo III, nº 8 alínea a).  

Em 2020, a 25 de janeiro, foi remetido pela Coordenação Nacional de Transplantação, o primeiro alerta para 
a COVID’19, bem como as recomendações a observar para a atividade de colheita e transplantação de órgãos 
e tecidos. A 6 de março foi efetuada a atualização deste alerta, na qual é indicada a suspenção do programa 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

40 
 

de colheita em dador falecido em paragem cardiocirculatória (PCC) devido à impossibilidade de obter em 
tempo útil o resultado da análise para despiste da presença do vírus SARS-CoV-2 no dador. Segue-se, a 11 
de março, a publicação da Circular Normativa Conjunta n.º 1/DGS/IPST/INSA (atualizada a 3 de abril) relativa 
ao plano de contingência para a sustentabilidade e segurança da transplantação de órgãos, tecidos e células 
durante o surto de COVID’19. A 16 de março, aquando da comunicação da entrada oficial na fase de mitigação 
do surto, entra em vigor a suspensão da transplantação eletiva, mantendo-se apenas para os casos de 
situação clínica urgente e super-urgente. A Circular Normativa Conjunta n.º 2/DGS/IPST, de 5 de novembro, 
reativa todos os programas de doação post-mortem e enfatiza que os programas de doação e transplantação 
só deverão ser suspensos como último recurso. 

No global da atividade, o GCCT do H. São José – CHULC, realizou 73 colheitas de órgãos: 70 em dador falecido 
em morte cerebral (MC) e 3 em dador falecido em PCC. No contexto de colheita em falecido em coração 
parado (CP) foram realizadas 39 colheitas (neste tipo de dador só as córneas são colhidas). Temos assim que, 
do total de 112 colheitas realizadas, resultaram 218 órgãos colhidos e 290 tecidos. A idade média do dador 
falecido foi de 55 anos (mediana = 58 anos). Na distribuição por género, verificou-se um predomínio das 
mulheres (52,1%) face aos homens (47,9%). Em 2020, as colheitas em dador falecido ocorreram em 11 
hospitais da rede de referenciação. No CHULC foram realizadas 30 colheitas (41%) e as restantes 43 (59%) 
nos outros hospitais da rede. 

O gráfico seguinte mostra a variação das colheitas efetivas, ao longo dos quatro trimestres, nos hospitais da 
rede com doação efetiva. Como se pode observar, apenas no 1.º trimestre a origem dos dadores se 
concentrou mais no CHULC. Nos restantes trimestres, a distribuição foi mais uniforme. 

Figura 04.13 Colheitas efetivas em cada trimestre de 2020 nos hospitais dadores 

 

Em 2020, dos 622 órgãos avaliados em todos os hospitais da rede do GCCT, foram validados e colhidos 218.  
Observou-se uma diminuição da colheita de fígado e rim, nos 2.º e 4.º trimestres, coincidindo com os 
períodos de maior pressão sobre as unidades de cuidados intensivos, por necessidade de internamentos 
associados à pandemia. Dos 218 órgãos colhidos nem todos foram alocados às unidades de transplantação 
que articulam com o GCCT, uma vez que têm de ser respeitados os critérios de alocação definidos pelo IPST 
(órgão regulador). 

Durante o ano 2020 foram colhidos 290 tecidos. Destaca-se o aumento da atividade de colheita de tecido 
músculo-esquelético, com especial incidência para a colheita em dador falecido em PCC. O programa de 
colheita de córneas em dador em coração parado registou uma diminuição acentuada do número de tecidos 
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disponíveis para aplicação. A suspensão do programa de colheita de córneas em dador em coração parado, 
transversal a todas as unidades, no 2.º trimestre, conduziu a indicadores significativamente inferiores ao que 
era expectável, uma vez que apenas se colheu para assegurar capacidade de resposta a situações de urgência 
oftalmológica (nomeadamente, perfurações oculares). 

Tabela 04.22 Evolução do número de colheitas nos hospitais da rede em 2020 

  2018 2019 2020 Var % 
Total de Órgãos 259 250 218 -12,8% 

Pulmão 27 28 30 7,1% 

Coração 11 12 12 0,0% 

Fígado 85 90 68 -24,4% 

Rins 124 107 96 -10,3% 

Pâncreas 12 13 12 -7,7% 

Total de Tecidos 431 360 290 -19,4% 

Córnea em dador em morte cerebral 92 91 74 -18,7% 

Córnea em coração parado 243 137 78 -43,1% 

Córnea em paragem cardiocirculatória 4 6 6 0,0% 

Tecido músculo-esquelético 78 116 120 3,4% 

Válvulas 8 10 12 20,0% 

Membrana amniótica 6 0 0 - 
Fonte: GCCT 

Do total de 218 órgãos colhidos pelo GCCT, nos hospitais da sua rede de referenciação, não foram utilizados 
22 (9 Pulmões, 7 rins, 5 fígados e 1 pâncreas), observando-se uma taxa de utilização de 90%. 

Nas unidades de transplante que articulam com o GCCT do H. São José, verificou-se, face a 2019, um 
decréscimo (embora não muito significativo) da atividade de transplantação pulmonar, hepática, pancreática, 
da córnea e células hematopoiéticas. Por outro lado, o transplante cardíaco manteve os níveis de 2019, 
registando-se um aumento na atividade de transplantação renal. 

Tabela 04.23 Evolução do número de transplantes nos hospitais da rede em 2020 

  2018 2019 2020 Var % 
Transplantes efetuados 547 508 406 -20,1% 

Hepático 127 135 104 -23,0% 

CHULC - HCC 127 135 104 -23,0% 

Renal 83 75 81 8,0% 

CHULC - HCC 60 59 73 23,7% 

H Garcia de Orta 21 16 7 -56,3% 

H CVP 2 0 1 - 

Pancreático 26 16 14 -12,5% 

CHULC - HCC 26 16 14 -12,5% 

Cardíaco 5 4 4 0,0% 

CHULC - HSM 5 4 4 0,0% 

Pulmonar 27 39 33 -15,4% 

CHULC - HSM       - 

Unilateral 4 8 1 -87,5% 
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  2018 2019 2020 Var % 

Bilateral 23 31 32 3,2% 

Córnea 221 171 109 -36,3% 

CHULC 188 125 83 -33,6% 

H Garcia de Orto 21 40 18 -55,0% 

H Fernando da Fonseca 10 6 8 33,3% 

IO Gama Pinto 2 0 0 - 

Células Hematopoiéticas 58 68 61 -10,3% 

CHULC - HSAC 58 68 61 -10,3% 
Fonte: GCCT 

Dos órgãos colhidos pelo GCCT do H. São José, alguns originaram transplante duplo. As situações em que se 
verificou transplante duplo foram: 

x Pâncreas-Rim: 11 
x Bipulmonar: 9 
x Fígado-Rim: 2 
x Coração-Rim: 1 

04.09 > meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica 

Em 2020, o CHULC realizou internamente e requisitou ao exterior, cerca de 15,6 milhões de atos ponderados 
(que corresponderam a cerca de 6,3 milhões de atos de diagnóstico ou terapêutica), registando uma 
diminuição de 7,2% face a 2019. 

Destes MCDT ponderados, cerca de 14,8M (94,9%) foram realizados pelo CHULC e 800 mil (5,1%) foram 
requisitados ao, ou realizados no, exterior. 

Através de uma análise detalhada da origem do pedido de MCDT por área de atividade assistencial é evidente 
o peso da atividade de consulta externa (43%) e de internamento (36%). 

Figura 04.14 MCDT: peso percentual por origem do pedido (2020) 
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Analisando o número de MCDT ponderados por unidade de produção, observa-se em 2020 e face a 2019, 
uma diminuição de 5,4% na consulta externa e um aumento de 67% na urgência e de 7,1% no internamento. 

Tabela 04.24 MCDT realizados internamente ou requisitados ao exterior por unidade de produção (2016-2019) 

Proveniência Unidade de 
Produção 2018 2019 2020 Var. % 20/19 

Actividade Cirúrgica (inclui GDH ambulatório) Episódio 4,7 5,6 5,6 -0,3% 
Consulta Externa Episódio 9,4 10,2 9,7 -5,4% 
Hospital de Dia (inclui GDH ambulatório) Episódio 19,9 19,9 20,4 2,4% 
Internamento (inclui berçário e crónicos) Diária 13,1 13,8 14,8 7,1% 
Urgência (inclui doentes internados) Episódio 6,6 7,1 11,9 67,0% 
Requisitados pelo Exterior Episódio 9,6 10,8 12,3 13,9% 

A diminuição do número de MCDT ocorreu de forma generalizada nas diversas tabelas, sendo que a tabela 
de patologia clínica, foi a única que teve aumento, face a 2019, no número de MCDT ponderados. Este 
aumento resultou do número elevado de análises COVID’19 realizadas pelo CHULC e responsáveis por cerca 
de 2M de MCDT ponderados. 

Tabela 04.25 Número de análises COVID’19 realizadas no CHULC em 2020 

MCDT Quantd. 
Estatística 

Quantd. 
Ponderada 

Antigénio de agente infeccioso (método imunoenzimático / imunocromatográfico), cada agente 304 1.125 
Pesquisa de RNA do vírus SARS-CoV-2 por PCR em tempo real 114.009 1.926.752 
Anticorpos para agente infeccioso IgG - inclui titulação 513 2.052 
Total 114.826 1.929.929 

 

Tabela 04.26 MCDT realizados no CHULC por tabela (2018-2020) 

Tabela 
2018 2019 2020 Var. % 20/19 

Quantd. 
Estatística 

Quantd. 
Ponderada 

Quantd. 
Estatística 

Quantd. 
Ponderada 

Quantd. 
Estatística 

Quantd. 
Ponderada 

Quantd. 
Estatística 

Quantd. 
Ponderada 

Análises Clínicas (Pat. Clín+ Genética) 5.637.588 4.845.675 5.933.511 5.196.436 5.193.456 6.423.295 -12,5% 23,6% 
Anatomia Patológica 68.922 782.847 69.944 793.422 54.602 623.808 -21,9% -21,4% 
Cardiologia 117.742 1.748.289 116.471 1.873.320 82.814 1.590.896 -28,9% -15,1% 
Dermatologia 8.484 53.250 8.863 51.816 5.403 37.117 -39,0% -28,4% 
Gastrenterologia 19.116 314.706 20.337 387.708 12.487 209.872 -38,6% -45,9% 
Ginecologia  6.008 21.047 3.789 13.784 2.464 7.797 -35,0% -43,4% 
Imuno-Hemoterapia 116.715 238.376 119.794 214.070 98.514 178.177 -17,8% -16,8% 
Medicina Fisica e Reabilitação 295.556 519.490 262.031 454.936 144.203 268.592 -45,0% -41,0% 
Neurologia 11.422 182.943 11.172 177.503 9.446 145.339 -15,4% -18,1% 
Obstetrícia 42.324 203.380 36.192 169.194 33.484 157.608 -7,5% -6,8% 
Oftalmologia 24.654 278.410 23.619 277.440 23.199 246.203 -1,8% -11,3% 
Otorrinolaringulogia 26.488 86.373 23.668 81.770 17.644 61.216 -25,5% -25,1% 
Pneumologia 25.652 136.172 23.026 110.537 14.140 70.937 -38,6% -35,8% 
Psiquiatria 16.584 43.318 16.316 42.079 9.325 24.442 -42,8% -41,9% 
Radiologia 518.131 3.911.692 531.118 4.210.187 418.723 3.339.184 -21,2% -20,7% 
Radioncologia 25 59.838 22 52.657 12 28.722 -45,5% -45,5% 
Reumatologia 1.019 2.619 1.216 3.201 841 2.221 -30,8% -30,6% 
Urologia 8.135 77.033 7.190 69.100 5.778 55.805 -19,6% -19,2% 
Outros MCDT 245.266 1.365.504 238.420 1.539.264 200.280 1.317.209 -16,0% -14,4% 
Total 7.189.831 14.870.961 7.446.699 15.718.424 6.326.815 14.788.442 -15,0% -5,9% 
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O número de MCDT requisitados ao exterior registou uma diminuição de 16,2%. 

Tabela 04.27 MCDT requisitados ao exterior (2018-2019) 

Tabela 
2018 2019 2020 Var 20/19 

Qtd QtdPond Qtd QtdPond Qtd QtdPond Qtd QtdPond 
Análises Clínicas 12.269 183.821 14.385 428.020 12.965 345.437 -9,9% -19,3% 
Anatomia Patológica 343 9.356 414 10.012 454 12.034 9,7% 20,2% 
Cardiologia 5 88 2 16 3 29 50,0% 75,0% 
Dermatologia 20 421 15 233 7 147 -53,3% -37,1% 
Gastrenterologia 64 3.914 160 6.901 137 6.750 -14,4% -2,2% 
Imuno-hemoterapia 295 1.511 405 2.199 416 2.221 2,7% 1,0% 
Medicina Nuclear 3.939 263.344 4.297 286.228 3.948 273.721 -8,1% -4,4% 
Neurologia 141 6.043 128 7.663 114 6.411 -10,9% -16,3% 
Oftalmologia 7 184 6 158 1 26 -83,3% -83,3% 
Pneumologia 87 2.580 119 3.964 86 2.512 -27,7% -36,6% 
Radiologia 5.465 136.761 6.317 151.534 5.678 109.951 -10,1% -27,4% 
Radioncologia 50 69.785 29 40.475 22 30.705 -24,1% -24,1% 
Outros MCDT 803 10.742 1.407 20.155 920 12.163 -34,6% -39,7% 
Total 23.488 688.549 27.684 957.557 24.751 802.108 -10,6% -16,2% 

A produção de MCDT foi fortemente impactada pelas restrições impostas pelas medidas de prevenção da 
COVID que implicaram uma muito menor disponibilidade e utilização de equipamentos. No entanto, durante 
2020 foram dados passos no sentido da reorganização desta atividade, com a preparação de sistema de 
informação de controlo e gestão, bem como um esforço para garantir tempos de resposta adequados às 
necessidades, seja por aumenot da produção interna base, pelo aumento da produção interna adicional, seja 
ainda, pelo recurso a contratualização externa. 

04.10 > programas de saúde 

O CHULC tem na sua carteira de serviços vários programas de saúde específicos. São de salientar quer pela 
sua expressão financeira, quer pelo seu impacto, o tratamento de doentes com VIH, VHC (hepatite C), 
Esclerose Múltipla e Doenças Lisossomais de Sobrecarga, o tratamento da infertilidade e na Saúde da Mulher, 
o Diagnóstico Pré-Natal e a Interrupção Voluntária da Gravidez até às 10 semanas. 

04.10.01 > principais linhas de financiamento doente compreensivo 
Ao nível do VIH, destaca-se a diminuição do número de doentes em tratamento, quando medido em doente 
equivalente ano completo, em cerca de 17%, face a 2019. Este número é uma estimativa e poderá aumentar 
após o apuramento final no sistema de informação SIVIDA. 

O número de doentes que levantaram medicação em 2020 (independentemente do número de vezes ou da 
quantidade de medicação levantada) aumentou em 1%, face a 2019 e o número de novos doentes aumentou 
em 4%. 

Os cinco medicamentos mais utilizados em quantidade representam cerca de 49% do total de comprimidos 
dispensados em 2020 e cerca de 56% do total do valor. Os medicamentos são: 

x Raltegravir 400 mg comp (quant: 12%, valor: 13%); 
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x Dolutegravir 50 mg + abacavir 600 mg + lamivudina 300 mg comp (quant: 11,5%, valor: 26%); 
x Emtricitabina 200 mg + tenofovir 245 mg comp (quant: 8,6%, valor: 0,1%); 
x Dolutegravir 50 mg comp (quant: 8,6%, valor: 17%); 
x Ritonavir 100 mg comp (quant: 8,5%, valor: 0,3%). 

Tabela 04.28 VIH - evolução 2018 - 2020 

VIH 2018 2019 2020 Var % 
20/19 

N.º doentes equivalentes ano completo 4.813 5.398 4.468 -17,2% 
N.º doentes levantaram medicação 5.479 5.396 5.452 1,0% 
Novos doentes 496 509 530 4,1% 
Total de contactos (doentes x dia) 35.861 36.848 26.681 -27,6% 
Dias entre cedências de medicação         

média 52 49 64 28,4% 
1.º quartil 40 37 32 -12,8% 
mediana 58 53 61 15,4% 
3.º quartil 77 72 87 21,2% 

No que diz respeito aos doentes com o vírus da hepatite C, observa-se uma diminuição do número de 
doentes em cerca de 25%, face ao ano de 2019. 

Tabela 04.29 VHC - evolução 2018-2020 

VHC 2018 2019 2020 Var % 
20/19 

N.º doentes que iniciaram tratamento 479 233 176 -24,5% 

Os medicamentos mais utilizados no tratamento dos doentes com o vírus da hepatite C são o GLECAPREVIR 
100 MG + PIBRENTASVIR 40 MG COMP (65% da quantidade consumida, 45% do valor consumido) e o 
SOFOSBUVIR 400 MG + VELPATASVIR 100 MG COMP (22% da quantidade consumida e 33% do valor 
consumido). 

O número de doentes com esclerose múltipla acompanhados no CHULC tem registado, desde 2016, um 
aumento médio anual de 7,6%. O número de novos doentes em 2020 diminuiu face a 2019. 

Tabela 04.30 Esclerose Múltipla - evolução 2018-2020 

Esclerose Múltipla 2018 2019 2020 Var % 
20/19 

Doentes em acompanhamento 888 957 1.001 4,6% 
Novos doentes 67 73 46 -37,0% 

Enquanto Centro de Referência para o tratamento das doenças hereditárias do metabolismo, o CHULC 
acompanha doentes com doenças lisossomais de sobrecarga. O número de doentes em tratamento tem 
rondado os 20 doentes por ano desde 2017. Atualmente, uma doente com doença de Fabry é acompanhada 
no Centro Hospitalar de Setúbal, embora a responsabilidade técnica e a cedência da medicação seja do 
CHULC. De referir que o síndrome de Morquio (MPS IV) não é uma das patologias enquadradas no Contrato-
Programa no contexto da doenças lisossomais de sobrecarga. 

Tabela 04.31 DLSC - evolução 2018-2020 

Doenças Lisossomais de Sobrecarga 2018 2019 2020 Var % 
20/19 

Total de Doentes com DLSC 21 23 21 -8,7% 
Doença de Gaucher 3 3 3 0,0% 
Doença de Fabry 9 9 8 -11,1% 
Doença de Hurler (MPS I) 1 2 1 -50,0% 
Doença de Hunter (MPS II) 2 2 2 0,0% 
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Doença de Maroteaux-Lamy (MPS VI) 1 1 1 0,0% 
Doença de Niemann-Pick 1 2 2 0,0% 
Doença de Pompe 3 3 3 0,0% 
Sindorme de Morquio (MPS IV) 1 1 1 0,0% 

04.10.02 > procriação medicamente assistida 
O Centro de Procriação Medicamente Assistida do CHULC, além do acompanhamento de casais com 
problemas de fertilidade, também realiza a autoconservação de esperma (em determinados casos em que os 
utentes padeçam de certas doenças como tumores malignos ou outras que impliquem terapêuticas 
potencialmente esterilizantes) e tem um programa de tratamento de casais portadores de infeções víricas 
transmissíveis que inclui, entre outras técnicas, a lavagem seminal. 

Tabela 04.32 Procriação Medicamente Assistida: evolução 2018-2020 

Indicador 2018 2019 2020 Var% 
20/19 

Primeiras Consultas Médicas de apoio à fertilidade 664 424 871 105,4% 
Total de Consultas Médicas de apoio à fertilidade 8.013 7.800 7.782 -0,2% 
N.º de casais referenciados para FIV/ICSI 289 347 342 -1,4% 
N.º de ciclos IO 155 176 97 -44,9% 
N.º de Gravidezes resultantes de ciclos IO 0 0 0 - 
N.º de ciclos IIU 158 176 96 -45,5% 
N.º de Gravidezes resultantes de ciclos IIU 6 16 9 -43,8% 
N.º de ciclos FIV realizados 110 137 132 -3,6% 
N.º de ciclos ICSI 162 167 129 -22,8% 
N.º de ciclos ICSI (c/ espermatozóides recolhidos cirurgic.) 17 9 5 -44,4% 
N.º de ciclos de FIV/ICSI com transferência de embriões 289 193 161 -16,6% 
N.º de ciclos de FIV/ICSI realizados com ≤ 2 embriões nd 193 178 -7,8% 
N.º de ciclos iniciados FIV/ICSI, em mulheres < 35 anos 89 107 152 42,1% 
N.º de ciclos iniciados FIV/ICSI, em mulheres ≥ 35 anos 200 206 114 -44,7% 
Lavagem seminal 6 5 3 -40,0% 

04.10.03 > diagnóstico pré-natal 
O CHULC, no âmbito da atividade do Diagnóstico Pré-Natal, tem protocolado com os Centros de Saúde de 
Alameda, Marvila e Sacavém e respetivas extensões, a realização do rastreio combinado do 1.º trimestre, 
desde 2006. 

Neste protocolo 1, as grávidas são referenciadas ao CHULC pelas consultas de saúde materna dos Centros 
de Saúde acima referidos. Esta referenciação é feita até às 13 semanas + 6 dias e as grávidas dirigem-se à 
MAC para realizar a colheita de sangue para rastreio bioquímico e 7 dias depois ecografia do 1.º trimestre, 
onde é efetuado o cálculo rastreio combinado e entregue o resultado. Após o exame, as grávidas têm consulta 
na qual é feito o aconselhamento relativo ao resultado do exame. Caso o rastreio seja positivo ou existam 
fatores de risco de patologia materna ou fetal, as grávidas ficam agendadas para seguimento na MAC em 
consultas do DPN e Gravidez Alto Risco. As restantes grávidas são reencaminhadas para os Cuidados de 
Saúde Primários acompanhadas do relatório. No protocolo 2, as grávidas são referenciadas ao CHULC pelas 
consultas de saúde materna apenas do Centro de Saúde Marvila, a referenciação é feita entre as 20 e as 24 
semanas de gravidez e contempla uma consulta com uma ecografia. 

Verificou-se, em 2020, nesta linha de produção, uma diminuição significativa face a 2019 e 2018 inicialmente 
por avaria de um ecógrafo e agravado com a pandemia COVID’19. 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

47 
 

Tabela 04.33 Diagnóstico Pré-Natal: evolução 2018-2020 

Tipo de I.G. 2018 2019 2020 Var% 
20/19 

Protocolo I 655 29 67 131,0% 
Protocolo II 200 15 0 -100,0% 

04.10.04 > interrupção voluntária da gravidez 
Em 2020, foram realizadas 795 interrupções voluntárias da gravidez até às 10 semanas no CHULC, 
correspondendo a 785 mulheres com a idade média de 29 anos, tendo a mais nova 14 anos e a mais velha, 
46. 

Tabela 04.34 Interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas: evolução 2018-2020 

Tipo de I.G. 2018 2019 2020 Var% 
20/19 

Total IVG 867 846 795 -6,0% 
Cirúrgica 172 156 65 -58,3% 
Medicamentosa 695 690 730 5,8% 

# Mulheres 854 835 785 -6,0% 
Idade Média 28,6 29,5 28,9 -2,0% 

04.11 > equipa intra-hospitalar de suporte aos 
cuidados paliativos 

Com vista à monitorização do Protocolo assinado, em dezembro 2018, entre o Instituto S. João de Deus (ISJD) 
e o CHULC, no âmbito do programa Humaniza da Fundação Bancária “La Caixa", que veio permitir a 
implementação de uma Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) na EIHSCP, foram realizadas duas reuniões entre 
as Partes. No final de 2019, teve lugar o processo de avaliação do desempenho da referida EAPS, que 
fundamentou a emissão de parecer positivo sobre a continuidade do protocolo em 2020, atento o impacto 
francamente positivo da mesma na estrutura assistencial da EIHSCP do CHULC e na atividade desenvolvida 
em 2019 junto dos doentes e familiares. Após validação da Fundação “La Caixa” e da expressão de vontade 
de renovação por parte do ISJD, foi formalizada a renovação do protocolo assinado em dezembro 2018, que 
vigorou durante o ano de 2020. 

A EIHSCP colaborou com o Observatório Português de Cuidados Paliativos, por via da compilação e 
disponibilização dos dados solicitados. 

Criou a consulta de apoio no luto, em junho de 2019, para reforço do apoio psicossocial às famílias, dando-
se simultaneamente resposta às normas e orientações emanadas pelo Ministério da Saúde a qual se manteve 
em 2020. 
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04.12 > unidade de psicologia clínica 

Enquanto estrutura de apoio clínico, a Unidade de Psicologia Clínica, desenvolve a sua atividade no âmbito 
da avaliação e intervenção psicológica aos utentes do CHULC, em internamento, hospital de dia e consulta 
externa, numa lógica de prestação interna de serviços e em estreita articulação com os diversos serviços 
clínicos e suas equipas de saúde (a Unidade de Psicologia Clínica integra 10 Centros de Referência). Nas áreas 
pediátricas, é também necessária e frequente a articulação com estruturas da comunidade (e.g. IPSS, escolas, 
tribunais). 

No ano 2020, as atividades assistenciais desenvolvidas pela Unidade de Psicologia Clínica ocorreram, 
maioritariamente, no âmbito do ambulatório, tendo a consulta externa representado cerca de 80% da 
atividade assistencial direta. Com uma quebra de apenas 2% no número total de consultas realizadas, importa 
sublinhar o recurso à modalidade de consulta telefónica e vídeoconsulta. A taxa de Primeiras Consultas 
realizadas situou-se em 21%, à semelhança do verificado no ano anterior. 

 

Fonte: Área de Planeamento, Análise e Controlo de Gestão 

As consultas internas (num total de 2.372 em 2020) registaram uma diminuição de 27,2% decorrente dos 
constrangimentos de circulação no internamento associados à pandemia. As especialidades que mais 
solicitaram a intervenção da Psicologia no internamento foram a pediatria médica (24%), obstetrícia (13%), 
cirurgia geral (11%), pedopsiquiatria (7%) e medicina interna (6%) 

O número de MCDT realizados pela Psicologia Clínica em 2020, foi 39% inferior ao realizado no ano anterior. 
Este facto decorreu da impossibilidade de conciliar a aplicação das provas de avaliação psicológica e 
neuropsicológica, que implicam o manuseamento de materiais diversos (papel, lápis/caneta, objetos 
cartão/plástico/metal), com as novas diretivas de segurança para doentes e profissionais. 

 
Fonte: Área de Planeamento, Análise e Controlo de Gestão  

2018 2019 2020
∆ 2020/2019 

(%)

TOTAL 12 956 12 196 11 925 -2,2%

Consultas 1ª vez 2 507 2 518 2 468 -2,0%

Consultas Subsequentes 10 449 9 678 9 457 -2,3%

Tabela 1 - Consultas Externas Realizadas

2018 2019 2020
∆ 2020/2019 

(%)

TOTAL 5 258 4 006 2 434 -39,2%
Neurofisiologia, Neurologia e Outros Procedimentos de Disciplinas Neurológicas 1 586 1 455 894 -38,6%

8. Neuropsicologia 1 168 1 147 786 -31,5%

9. Outros 418 308 108 -64,9%
Procedimentos de Neurodesenvolvimento 1 057 892 655 -26,6%

01. Avaliação Global do Desenvolvimento 487 413 273 -33,9%

02. Avaliação da Cognição Não Verbal 144 112 65 -42,0%
06. Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem - - 1 -
09. Avaliação Emocional e Comportamental 396 333 289 -13,2%
12. Outros 30 34 27 -20,6%

Saúde Mental 2 615 1 659 885 -46,7%

1. Procedimentos de Diagnóstico / Avaliação Psiquiátrica 664 557 366 -34,3%

2. Procedimentos Psiquiátricos Terapêuticos 1 951 1 102 519 -52,9%

Tabela 4 - MCDT realizados 
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No âmbito da DGS, o Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida tem como objetivo 
reforçar, nos serviços de saúde, os mecanismos de prevenção, diagnóstico e intervenção, no que se refere à 
violência interpessoal, nomeadamente em matéria de maus-tratos em crianças e jovens, violência contra as 
mulheres, violência doméstica e em populações de vulnerabilidade acrescida. No CHULC, a Psicologia integra 
ambas as equipas multidisciplinares constituídas neste domínio (EPVA-Equipa de Prevenção da Violência em 
Adultos e NHACJR-Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco). 

Participa também, nos Programas de Admissão e Integração dirigidos a novos colaboradores e a médicos 
internos, com apresentação do módulo “Direitos e deveres e relação com os utentes/Proteção infantil e de 
adultos vulneráveis/Lidar com situações de agressividade e conflito”. 

No âmbito do protocolo interinstitucional celebrado entre o CHULC e a Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa, a Unidade de Psicologia Clínica é, desde há muitos anos, campo de estágio 
académico para os alunos do 2.º ano do Mestrado de Psicologia Clínica. Nos últimos 4 anos, a Unidade de 
Psicologia Clínica, tem recebido alunos do Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, concretamente alunos do 1.º ano da U.C. Introdução à Medicina e 
alunos do 4.º ano da U.C. Avaliação Psicológica e Psicoterapias em Medicina. 

O Núcleo de Formação e Investigação da Unidade de Psicologia Clínica, visa promover, desenvolver e 
colaborar com projetos de investigação científica em diferentes áreas da psicologia em contexto hospitalar, 
com vista ao desenvolvimento de diretrizes de intervenção e consequente melhoria de cuidados prestados 
aos doentes e cuidadores.  No decorrer de 2020, foi dada continuidade a 5 projetos de investigação: 

 

Atividades desenvolvidas em resposta à COVID 

Em março de 2020, foi desenvolvida e implementada a Linha de Apoio Emocional para os profissionais, 
disponibilizando 3 linhas telefónicas e um endereço de email, disponíveis 24h/dia, todos os dias. 

Foi realizada a produção de 6 filmes com grafismo animado e textos elaborados pela equipa da Unidade de 
Psicologia, tendo como temas os fatores de Resiliência face à COVID’19. Estes filmes dirigidos aos 
profissionais, aos doentes e à população em geral, foram divulgados nos canais digitais do CHULC e nas redes 
sociais. 

Foi publicada (online) a História Infantil Ilustrada, dirigida aos mais novos, que aborda estratégias para lidar 
com o medo da COVID’19. 

Foi criada e implementada a Consulta de Psicologia telefónica para doentes com COVID, crianças e adultos, 
seguidos no domicílio pelo CHULC. Esta consulta funcionou entre abril e agosto de 2020, sendo que neste 
período foram acompanhadas 122 crianças e 296 adultos, num total de 666 consultas telefónicas realizadas. 

Tabela 6 – Projetos investigação em curso
População pediátrica

HDE - "Stress parental e formas de parentalidade em famílias de crianças com problemas de 
desenvolvimento” (Linha de investigação em parceria com a FPUL) 
HDE - "Parentalidade e Problemas de Desenvolvimento: Características da Criança, das Figuras 
Parentais e do Impacto do Problema na Família” (Linha de investigação em parceria com a FPUL) 

População adulta

HSM - Ajustamento Psicológico no TXP

HSM - Fatores psicossociais e qualidade de vida no enfarte de miocárdio, após reabilitação cardíaca

HSAC - Programa Psico-educacional para Pacientes com Lombalgia
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Colaboração no planeamento e implementação do projeto +Próximo de Ti, cujo objetivo consistiu na 
facilitação do contacto entre doentes internados no CHULC e os seus familiares, através do recurso a 
videochamadas. 

04.13 > unidade de nutrição 

Na área de ambulatório, e em consonância com as orientações que foram sendo emanadas nas diferentes 
fases da pandemia, a Unidade de Nutrição procedeu à adaptação da sua intervenção, por forma a assegurar 
os cuidados necessários aos Utentes e o bom cumprimento do preconizado. 

Na área de internamento, a Unidade de Nutrição desenvolveu esforços no sentido de garantir o necessário 
cuidado nutricional aos utentes internados. Para o estabelecimento de terapêutica nutricional ao doente 
infetado com SARS-CoV2, foram elaborados protocolos, quer para utentes em idade adulta, quer para utentes 
em idade pediátrica, seguindo as orientações estabelecidas pela DGS e cumulativamente, as recomendações 
da European Society for Clinical nutrition and Metabolism (ESPEN), da American Society for parenteral and 
Enteral nutrition (ASPEN), tendo ainda sido considerado o Handbook of COVID’19 Prevention and Treatment. 

A Unidade de Nutrição, em articulação com a Área de Gestão Hoteleira e as empresas adjudicatárias 
responsáveis pelo fornecimento da alimentação do CHULC, conjugaram esforços no sentido de ser 
implementado um conjunto de medidas que permitissem garantir o fornecimento de uma alimentação 
adequada e segura, tanto aos utentes, como aos profissionais, o que foi, desde logo, contemplado no 1.º 
Plano de Contingência da Unidade de Nutrição, para os principais domínios de atuação (fornecimento de 
refeições no internamento; fornecimento de refeições a utentes em isolamento; Fornecimento de alimentação 
aos profissionais das áreas COVID’19). 

Em 2020, o número de primeiras consultas externas registou uma variação positiva de 3% (+97), face a 2019, 
em resultado do aumento verificado no HSAC (+46%) e no HDE (+31%). O número de consultas subsequentes 
sofreu uma redução de 12%, saldando-se o total de episódios em 11.973 (-8% que no período homólogo). A 
taxa de primeiras consultas situou-se, assim, em 28%, ou seja 3 p.p. acima da de 2019. 

A implementação da Consulta COVID, que foi criada em vários polos para assegurar o devido 
acompanhamento dos doentes infetados com COVID’19 no domicílio, no período após a alta, contribuiu 
decisivamente para o incremento observado no HSAC e HDE ao nível das primeiras consultas, já que foram 
globalmente efetuadas 527 consultas sem a presença do utente, 98% das quais foram primeiras consultas. 

De referir ainda que, a 4 de junho de 2020, foi introduzida a videoconsulta, através da plataforma de 
telessaúde do CHULC, que teve início no laboratório de nutrição do HDE, tendo sido efetuadas 163 
videoconsultas (a maioria das quais no HDE), bem como 57 consultas telefónicas de seguimento no polo do 
HSJ, no âmbito do Tratamento Cirúrgico da Obesidade. 

As consultas internas registaram, em 2020, uma variação positiva de 98%, face a 2019. A Medicina Interna 
foi a especialidade comm maior número de intervenções dos nutricionistas. 

Relativamente aos dados do rastreio e intervenção nutricional realizada pela Unidade de Nutrição, pela 
análise da tabela seguinte pode verificar-se uma evolução positiva, face ao registado em 2019, mesmo 
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considerando que, o rastreio nutricional esteve suspenso de forma abrangente e sistemática no período 
compreendido entre março e julho de 2020. 

 

Outras atividades desenvolvidas 

A Unidade de Nutrição participa em outras atividades, tais como: 

• Gestão partilhada da Cozinha de Leites; 
• Articulação com a Área de Gestão Hoteleira, sobretudo em pareceres técnicos. 
• Integração em 7 centros de referência do CHULC, 3 centros de responsabilidade integrada (CRI) e 3 

comissões (Comissão Coordenadora de Nutrição Clinica, Comissão de Nutrição Clinica Local, Comissão 
Técnica de Geriatria); 

• Cursos de educação terapêutica realizados pela unidade de nutrição; 
• Desenvolvimento de ferramentas de apoio à consulta externa e internamento, como por exemplo, o 

Documento de suporte à quantificação do aporte proteico nas várias fases de perda ponderal dos 
utentes submetidos a cirurgia bariátrica e metabólica e o Protocolo da consulta de nutrição COVID’19 
em idade adulta e em idade pediátrica; 

• Colaboração nas comemorações do “Dia Mundial da Segurança do utente 2020”, em atividade 
dinamizada pelo Gabinete de Segurança do CHULC através de um vídeo com “Sugestões Práticas da 
Unidade de Nutrição” https://youtu.be/6kjK5OTzqpo. 

• Orientação de Estágios à Ordem dos Nutricionistas, e estágios curriculares de alunos provenientes de 
diferentes estabelecimentos de Ensino; 

• Diversa atividade científica (comunicações, artigos científicos); 
• Publicação de livro - Pitta Grós Dias M, ed. A Importância da Nutrição na Gravidez. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2020, pp. 1-166 (ISBN: 978-972-24-1953-6 
• Participação em projetos de investigação. 

  

Tabela 3: Rastreio Nutricional e Intervenção Nutricional realizada pela Unidade de Nutrição 2019/2020
 Maio  a 

Dezembro 
2019 (%)

Janeiro a 
Dezembro  
2020 (%)

∆ 2020/2019 
(p.p.)

% de doentes submetidos a rastreio nutricional até às primeiras 48h (% DSR) 10,85 14,40 3,55

% de doentes em risco nutricional com intervenção nutricional em 24h (% DRN) 49,26 53,09 3,83

% de doentes em idade pediátrica com risco nutricional e intervenção nutricional (% DIP) 66,32 77,96 11,64

% de doentes em idade adulta com risco nutricional e intervenção nutricional  (% DIA) 57,04 66,34 9,30

Fonte: BI- Hospita lar SPMS

https://youtu.be/6kjK5OTzqpo
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05 > centros de 
responsabilidade 
integrados 

A Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria n.º 71/2018, de 8 de março, veio definir o 
“modelo do regulamento interno dos serviços ou unidades funcionais das Unidades de Saúde do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), com a natureza de entidades públicas empresariais, dotadas de personalidade 
jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial que se organizem em Centros de 
Responsabilidade Integrados (CRI)”. 

As iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas no CHULC, enquadradas numa vontade expressa pelos 
mecanismos criados pela tutela, resultam de uma vontade de dar início a um novo ciclo de gestão dos serviços 
de saúde, alinhada com uma visão de organização mais flexível, com capacidade de ajustamento à dinâmica 
das necessidades de saúde dos diferentes grupos populacionais, redesenhando a sua “arquitetura” 
assistencial, mas também recuperando proximidade ao legado dos Hospitais Civis, com uma identidade que 
se pauta pela qualidade, pela inovação e pelo conhecimento. 

O CHULC tem criado condições para que as suas equipas e os seus serviços se reestruturem, assumindo um 
compromisso claro de responder melhor e em tempo progressivamente mais adequado às necessidades em 
saúde da população, numa postura promotora de uma cultura de excelência clínica, de rigor na gestão, e 
fomento da colaboração com diferentes parceiros, seja a Academia ou a sociedade civil, dotando a região e 
o país de uma capacidade assistencial acrescida, afirmando-se numa ação norteada pelo Inovar no Cuidar. 

Assim, no ano de 2020, o Conselho de Administração do CHULC acolheu várias iniciativas das equipas, com 
projetos de constituição de Centros de Responsabilidade Integrados, tendo tido o seu início de atividade os 
seguintes: Centro de Responsabilidade Integrado de Gastrenterologia e Centro de Responsabilidade 
Integrado de Urologia. 

Ainda durante o ano de 2020, foram promovidos os trabalhos numa série de outras áreas, assinalando-se a 
traumatologia ortopédica, o tratamento cirúrgico da obesidade e a oftalmologia pediátrica., com início de 
atividade previsto para 2021. 
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06 > atividades de apoio 

06.01 > área de gestão dos sistemas e tecnologias de 
informação 

Durante o ano de 2020, foi dada continuidade à desmaterialização, com especial enfoque no Processo Clínico 
Eletrónico, através da adoção de um conjunto de medidas transversais a todas as Áreas do CHULC, que 
permitem reduzir ou mesmo eliminar a circulação e consumo de papel, toner, energia e outros produtos 
minimizando o risco e contribuindo para aumentar a segurança dos doentes. 

Face à conjuntura atual, foi necessário criar diversas aplicações com desenvolvimento interno no sentido de 
proporcionar aos profissionais ferramentas de apoio à decisão e disponibilização de meios para melhoria do 
atendimento ao utente. Em concreto: 

x Aplicação de Gestão de Ambulatório (Farmácia): gestão dos contactos com os utentes e a preparação 
da medicação a ser distribuída pelas farmácias comunitárias ou levantamento por parte do utente; 

x SGITRANSDPORTES (suspensão e reativação com novos desenvolvimentos e adequações): gestão 
de todos os transportes internos de doentes incluindo transporte ao domicílio; 

x SGTR – Sistema de Gestão de Tratamento de Roupa: gestão de entrega de fardamento nominal e de 
circulação com o devido controlo de guias para tratamento (lavagem ou arranjos) e de entrega do 
fardamento aos profissionais; 

x Sistema de Gestão de Orçamento Participativo: registo de propostas de orçamentos participativos 
por parte dos colaboradores; 

x Sistema de gestão de Ensaios Clínicos: controlo e gestão dos ensaios clínicos realizados no CHULC. É 
registada toda a informação relativa aos ensaios e todas as ações realizadas no decurso dos mesmos; 

x Registo para Vacinação à COVID19: registo dos profissionais no que cabe à vontade para toma da 
vacina e registo de questionário. Aplicação usada para apoio à gestão do processo de vacinação 
COVID19, no CHULC; 

x Sistema Integrado de gestão de Farmácia/Pedidos a fornecedores. (Reativação e novas 
adequações técnicas): aplicação com ligação direta à aplicação SGICM para verificação de stocks e 
pontos de encomenda permitindo à equipa de gestão da farmácia saber em tempo real o estado do 
stock dos medicamentos. Além disso, permite ainda um contato direto com o fornecedor para posterior 
fornecimento de medicação (pedido feita pela aplicação). Tem ligação com a equipa da AGCL no que 
cabe à informação da necessidade de abertura de novo procedimento ou nova nota de encomenda para 
determinado produto; 

x Novos desenvolvimentos do software ARI (Avaliação do Risco de Infeção): permitiram 
desmaterializar o circuito ao nível do Risco de Infeção e melhorar as práticas existentes ao nível da 
segurança do doente. Este projeto foi vencedor do Prémio HINTT2018 na categoria “Patient Safety”; 

x Requisição Motores Ortotramatologia: gestão dos tempos de resposta à requisição dos 
equipamentos do Bloco Operatório; 
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x +ProximosdeTi: face à necessidade de cancelar as visitas aos doentes internados, este 
projeto/plataforma, permite que uma equipa destacada para o efeito, disponibilize a tecnologia 
necessária (tablet+internet) para o contacto entre os utentes e os seus familiares; 

x BUA – Balcão Único de Atendimento: foram adicionadas novas funcionalidades ao projeto BUA (Balcão 
Único de Atendimento), projeto que que ficou 2.º classificado no Fórum “SNS+Inovação em 2017”, 
através de uma ferramenta que permite agendar contactos com os utentes, diminuindo os tempos de 
espera existentes e melhorando a qualidade do atendimento ao utente, iniciando-se os trabalhos para 
partilhar MCDT; 

x DashBoard COVID19: aplicação de apoio à decisão que monitoriza em tempo real os doentes 
internados nas unidades COVID. 

Face à necessidade de implementar a videoconsulta no CHULC, foi adquirida a plataforma hopecare que 
permitiu desenvolver esta “nova” filosofia no atendimento ao utente em áreas médicas (diversas 
especialidades médicas) e não médicas (nutrição, psicologia, enfermagem), com a possibilidade de efetuar 
consultas de grupo. 

O CHULC informatizou diversos MCDT, seguindo a linha de integração das aplicações existentes, 
promovendo a informatização do processo clínico, com especial enfâse na especialidade da pneumologia. 

Foram implementados diversos quiosques multimédia na área da consulta, MCDT e urgência no sentido de 
otimizar o atendimento do utente e gerir de uma forma mais eficiente as filas de espera. 

Foi criado o sistema de agendamento de análises para a gestão mais efectiva e eficiente da lista de espera 
da Patologia Clínica, aumentando a segurança dos utentes dentro das instalações. 

Ao nível da Área de Sistemas, foi adquirida tecnologia que permitisse a expansão de novos projetos 
atendendo a que o CHULC tem vindo a ter um crescimento exponencial ao nível do volume de dados a 
guardar. Adquiriu-se o sistema Storage Primera para upgrade da infraestrutura 3PAR, existente até ao 
momento (para a salvaguarda da informação existente) e deu-se continuidade à política de virtualização de 
servidores e postos de trabalho, implementando melhorias de performance aplicacional, gestão e consumo 
energético. Atualmente o CHULC tem 450 servidores virtuais, correspondendo a cerca de 99% do parque de 
servidores. 

O CHULC obteve financiamento SAMA 2020 para desenvolver projetos (até ao final 2021). Neste sentido 
iniciou-se o desenvolvimento diversos projetos, que pela conjuntura de 2020 foram adiados, nomeadamente: 
Gestão Documental; Desmaterialização do Circuito de MCDT; Sistema de Business Intelligence para a gestão; 
APP “MyCHULC”; upgrade da atual versão do SONHO; Identificação Única; Projeto Wifi; Informatização 
Bloco/UCI e Esterilização. 

06.02 > área de gestão de compras, logística e 
distribuição 

A Área de Gestão de Compras, Logística e Distribuição (AGCLD) enquadra-se na estrutura de Apoio e 
Logística e tem como missão a satisfação das necessidades do CHULC, nomeadamente a aquisição de bens, 
serviços e empreitadas de obras públicas necessárias ao seu correto funcionamento, procurando garantir o 
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fornecimento em tempo oportuno, na quantidade certa, com a qualidade adequada e ao menor custo, 
minimizando a existência dos artigos em stock. A Gestão de Compras centraliza toda a atividade de aquisições 
do CHULC, exceto as aquisições urgentes efetuadas através de fundo de maneio. A Logística e Distribuição 
desenvolve a sua atividade em instalações sitas nos seis hospitais que integram o CHULC. 

A pandemia COVID’19 trouxe ao setor de compras um acréscimo significativo de trabalho por aumento das 
necessidades de contratação de bens, serviços ou empreitadas. As medidas de prevenção, tratamento e 
mitigação do COVID’19 foram concretizadas, num contexto de escassez ou mesmo inexistência de bens no 
mercado, fruto do incremento da procura mundial e inflação generalizada e descontrolada dos preços de 
alguns Dispositivos Médicos e Equipamento de Proteção Individual. A atividade realizada em 2020 e 
directamente relacionada com o COVID’19, traduziu-se em 1.203 Notas de Encomenda no valor de 
24.782.865€. 

No ano de 2020, a Gestão de Compras efetuou 5.089 processos de aquisição de bens e serviços (+2,1% do 
que em 2019) dos quais, 312 Concursos Públicos (-3,4% do que no ano transato). 

Tabela 06.1 Número de processos de aquisição de bens e serviços 

Setor 
2018 2019 2020 Var  20/19 

Total dos quais 
CP Total dos quais 

CP Total dos quais 
CP Total dos quais 

CP 
Medicamentos/Outros Prod. Farmacêuticos 2.431 5 2.086 8 1.927 26 -7,6% 225,0% 
Reagentes 179 14 212 20 244 29 15,1% 45,0% 
Consumo Clínico 1.810 159 1.478 245 1.559 223 5,5% -9,0% 
Produtos Alimentares 23 0 14 0 13 2 -7,1% - 
Consumo Hoteleiro 68 6 93 4 98 4 5,4% 0,0% 
Consumo Administrativo 111 0 103 0 90 0 -12,6% - 
Material de Manutenção e Conservação 91 0 52 1 55 1 5,8% 0,0% 
Outro Material de Consumo 2 0 2 0 2 0 0,0% - 
Equipamento 88 16 84 18 154 12 83,3% -33,3% 
Empreitadas 20 4 14 4 34 0 142,9% -100,0% 
Serviços 910 23 845 23 913 15 8,0% -34,8% 
Total 5.733 227 4.983 323 5.089 312 2,1% -3,4% 

Em 2020, foram emitidas 25.752 notas de encomenda, no valor total de 283 M€. O valor médio por nota de 
encomenda foi de 11.006€, mais 23% do que em 2019. 

Tabela 06.2 Número e valor das notas de encomenda emitidas 

Setor 2018 2019 2020 Var 20/19 
Qt Valor Qt Valor Qt Valor Qt Valor 

Medicamentos/Outros Prod. Farmacêuticos 5.069 127.077.582 € 4.242 133.664.519 € 5.319 149.476.167 € 25,4% 11,8% 
Reagentes 1.888 7.534.692 € 1.762 8.457.117 € 1.605 8.443.770 € -8,9% -0,2% 
Consumo Clínico 15.400 41.485.199 € 15.793 47.090.705 € 13.549 58.015.285 € -14,2% 23,2% 
Produtos Alimentares 46 39.921 € 37 49.949 € 35 48.281 € -5,4% -3,3% 
Consumo Hoteleiro 475 812.111 € 521 712.909 € 411 1.022.859 € -21,1% 43,5% 
Consumo Administrativo 1.463 469.716 € 1.506 432.196 € 1.432 331.800 € -4,9% -23,2% 
Material de Manutenção e Conservação 276 249.171 € 195 252.572 € 148 224.066 € -24,1% -11,3% 
Outro Material de Consumo 11 340 € 15 371 € 7 217 € -53,3% -41,5% 
Equipamento 117 4.698.697 € 84 2.234.123 € 152 6.716.631 € 81,0% 200,6% 
Empreitadas 24 1.114.004 € 12 1.449.127 € 29 1.650.604 € 141,7% 13,9% 
Serviços 3.225 50.383.348 € 3.555 53.795.705 € 3.065 57.484.965 € -13,8% 6,9% 
Total 27.994 233.864.781 € 27.722 248.139.293 € 25.752 283.414.646 € -7,1% 14,2% 
Média do valor das notas de encomenda   8.354 €   8.951 €   11.006 €   23,0% 

O CHULC celebrou 953 contratos escritos para compra de bens, serviços e empreitadas no ano de 2020. 
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Tabela 06.3 Número de contratos escritos 

Setor 2018 2019 2020 Var 
20/19 

Medicamentos/Outros Prod. Farmacêuticos 215 227 178 -21,6% 
Reagentes 44 47 80 70,2% 
Consumo Clínico 434 417 443 6,2% 
Produtos Alimentares 1 2 0 -100,0% 
Consumo Administrativo 13 9 8 -11,1% 
Consumo Hoteleiro 16 7 7 0,0% 
Material de Manutenção  e Conservação 0 2 2 0,0% 
Equipamento 29 23 30 30,4% 
Empreitadas 9 6 5 -16,7% 
Prestação de Serviços 275 234 200 -14,5% 
Total 1.036 974 953 -2,2% 

Tabela 06.4 Número de actos e contratos enviados para visto e conhecimento do Tribunal de Contas 

Setor 2018 2019 
2020 Var 

20/19 visto conhec. total 
Medicamentos 39 60 8 26 34 -43,3% 
Reagentes 1 18 31 21 52 188,9% 
Consumo Clínico 63 68 22 80 102 50,0% 
Prestações de Serviços 65 79 43 40 83 5,1% 
Equipamentos 0 0 0 0 0 - 
Empreitadas 0 1 0 0 0 -100,0% 
Total 168 226 104 167 271 19,9% 

Nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, os contratos ficaram isentos da fiscalização 
prévia durante o período de vigência do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, sendo remetidos para 
conhecimento do Tribunal de Contas. 

A Logística e Distribuição garante todas as atividades inerentes à movimentação e armazenamento de 
artigos, facilitando o fluxo de produtos desde a entrada nos armazéns até aos consumidores finais tendo 
registado em 2020 uma ligeira redução do número de documentos e do número de artigos movimentados. 

Tabela 06.5 Movimentos de artigos e documentos emitidos 

Movimentos 2018 2019 2020 
Documentos  Artigos Documentos  Artigos Documentos  Artigos 

Receções - "ENTRADAS" 36.918 94.102 38.647 92.743 33.901 87.189 
Saída de material - "SAÍDAS" 57.998 465.681 58.205 466.378 63.316 459.200 
"DEVOLUÇÔES" 2.192 6.978 2.731 6.633 2.324 6.391 
Total 97.108 566.761 99.583 565.754 99.541 552.780 

O Património garante as atividades de registo de informação relativa a bens do ativo fixo e propriedades de 
investimento. Durante o ano de 2020 foram efectuados os seguintes movimentos: 

x N.º de bens total inventariados ........................................ 2.459 
x N.º de bens inventariados por aquisição ...................... 2.048 
x N.º de bens inventariados por oferta ................................ 805 
x N.º de bens abatidos ............................................................ 1.078 
x Valor dos bens adquiridos ..................................... 8.624.015 € 
x Valor dos bens oferecidos ..................................... 3.149.463 € 
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06.03 > área de gestão hoteleira 

A Área de Gestão Hoteleira (AGH) reúne os serviços de apoio essenciais ao bem-estar e conforto dos 
doentes e dos seus familiares. A AGH encontra-se organizada nos setores: Rouparia, Central Telefónica, Apoio 
a Doentes, Alimentação, Limpeza, Tratamento de Resíduos, Parques e Jardins e Desinfestação. Durante o ano 
de 2020, o setor de Transportes - Ambulatório deixou de fazer parte da estrutura da AGH, tendo sido criada 
Unidade de Gestão de Transportes. 

Uma das prioridades da AGH passa pela sustentabilidade ambiental, através do cumprimento das normas da 
Agência Portuguesa do Ambiente, da promoção de ações de formação na área do tratamento e recolha de 
resíduos e sensibilização para a correta utilização dos vários recipientes e contentores. 

Os setores de Alimentação, Limpeza, Tratamento de Resíduos, Parques e Jardins, Desinfestação e Lavagem 
de Roupa são explorados por empresas concessionárias. O atendimento telefónico, o apoio a doentes e 
distribuição de fardamento é feito por funcionários do CHULC. 

Setor 2019 2020 Var % 
Transporte de Doentes (até Agosto) 799.625 € 444.828 € -44,4% 
Tratamento de Roupa 1.893.735 € 2.037.606 € 7,6% 
PSP 231.471 € 237.338 € 2,5% 
Resíduos Hospitalares 685.518 € 762.549 € 11,2% 
Higiene e Limpeza 6.163.678 € 7.699.576 € 24,9% 
Alimentação 5.883.772 € 5.305.578 € -9,8% 
Desinfestação  16.520 € 20.389 € 23,4% 
Parques e Jardins 40.423 € 134.898 € 233,7% 
Total 15.714.741 € 16.642.762 € 5,9% 

Os custos com a Higiene e Limpeza, Resíduos Hospitalares e Tratamento de Roupa registaram aumentos 
significativos para dar resposta às necessidades causadas pela pandemia. No caso da Higiene e Limpeza foi 
mesmo necessário recorrer a orçamentos extraordinários para satisfazer os vários acréscimos registados, no 
total de 570.963,39€ que corresponde a 7,4% do valor desta rubrica em 2020. 

O aumento da rubrica Parques e Jardins deve-se à avaliação de risco de rutura dos espécimes existentes no 
CHULC, efetuada pelo Instituto Superior de Agronomia (9.020€) e às intervenções já efetuadas no HSJ 
(26.870€) e HSAC (9.662€). 

Produção de Resíduos: 

Grupo III 
1.392.455 Kg + Grupo IV 

66.666 Kg + Outros 
152.923 Kg = Total 

1.612.045 Kg 

Resíduos Valorizáveis: Total recolhido: 104.520,50 Kg/ Total valor: 6.976,35€ 

Neste contexto de COVID’19, foi necessário adaptar e acrescentar o número de horas de limpeza, aumentar 
os níveis de proteção individual de todos os funcionários e colaboradores, flexibilizar horários e acomodar as 
prestações de serviço. Foi necessário contratar mais horas de limpeza, que corresponderam a mais de meio 
milhão de euros (7,4% do total gasto em Higiene e Limpeza), adquirir mais roupa e fardamento, disponibilizar 
refeições a funcionários afetos a serviços COVID, aumentar os níveis de eficiência e eficácia das várias 
prestações de serviço. 
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A AGH efetuou ainda um esforço adicional na receção e distribuição de doações de bens alimentares por 
parte de diversas empresas, como o Pingo Doce, a Hero, a Prozis, a Águas do Vimeiro, a Altice Arena, a 
Shoyce, a Vieira de Castro, a Vitacress ou o Hotel Ritz. Tentou-se distribuir bens pelos vários serviços dos 
Hospitais, tendo maior foco nas áreas dedicadas COVID’19. 

06.04 > área de gestão de transportes 

Durante o ano de 2020, a Unidade Central de Gestão de Transportes geriu um total de 68.991 transportes 
registados, sendo 42.462 transportes de doentes internados e 26.529 de bens ou profissionais. 

Tabela 06.6 Transportes realizados em 2020 

Atividade N.º 
Transportes 

média/ 
mês 

Interna 
Internados 15.197 1.266 
Bens e Profissionais 26.529 2.207 

Externa 

Empresas 8.749 729 
Urgência 13.794 1.150 
Ambulatório 
(desde setembro) 

Empresas  1.689 422 
Bombeiros 2.500 625 

Em termos globais o número de transportes realizados com recurso a entidades externas ao CHULC 
apresentou valores em torno dos 800 mensais até agosto, verificando-se uma redução após tomada de 
medidas de internalização dos transportes da região metropolitana de Lisboa, com estabilização entre os 500 
e 600 transportes mensais. No que respeita aos transportes realizados pela equipa de transportes de doentes 
do CHULC, verifica-se um valor em torno de 1.200 transportes mensais. 

As ambulâncias em regime de exclusividade ao serviço da Urgência Geral Polivalente reduziram a sua 
atividade no período de início da COVID’19, tendo retomado a atividade normal em agosto, com um aumento 
e estabilização a partir desta data em cerca de 1.200 transportes. 

No que respeita ao transporte de bens e profissionais verifica-se a manutenção de uma média de valores 
acima de 2.000 transportes por mês. O transporte de doentes em ambulatório, passou a ser gerido pela 
Unidade de Gestão de Transportes em setembro de 2020, tendo-se mantido em torno de 1.000 transportes 
por mês. 

No que se refere a intercorrências relacionadas com transportes, verifica-se que os incidentes nos quais se 
enquadram os transportes estão incluídos na tipologia: 1 - Gestão do Percurso do Doente (310) e 15 – 
Gestão/Recursos Organizacionais (36). No final de 2020 existia um total de 346 incidentes associados ao 
transporte de doentes. Verifica-se que a partir de setembro de 2020 existiu um aumento importante dos 
incidentes, o que se associa à introdução do Sistema de Gestão de Transporte de Doentes. Este sistema deu 
origem a grandes dificuldades na requisição e gestão de transportes, com variados erros de registo e de 
utilização que levaram a muitos incidentes. 

Verificou-se um aumento na despesa com os transportes de doentes internados realizados por empresas 
externas decorrente do aumento do custo unitário do transporte, de um aumento do número de transportes 
e de um menor agrupamento de doentes por via da pandemia, bem como excesso de externalização de 
transportes por parte da equipa de gestão de transportes. Neste caso, existiu um aumento dos custos com 
os transportes, sendo verificado um custo de 819.886,61€, quando o previsto seria cerca de 744.000,00€. 
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De forma global, os custos com transportes do CHULC são na ordem dos 2.248.578,77€, sendo considerados 
apenas os custos com serviços externos. Este valor foi consideravelmente afetado devido à pandemia a 
COVID’19 que condicionou a aquisição de serviços de transporte de materiais de consumo.  

No ano de 2020 foi realizado um trabalho de centralização da gestão de todos os transportes do CHULC. 

Neste momento, a frota de ambulâncias do CHULC está a ser parcialmente substituída por ambulâncias mais 
recentes, com mais autonomia reduzindo o volume de gastos suportados pelo CHULC. 

Para além de todas as medidas referidas, a U-Get tenta também ao máximo realizar agrupamentos de doentes 
que se desloquem para locais próximos, de maneira a reduzir o número de viagens e por consequência a 
diminuição do consumo de combustível. 

06.05 > área de gestão de instalações e 
equipamentos 

Compete, genericamente, à Área de Gestão de Instalações e Equipamentos (AGIE), como parte integrante da 
estrutura de Apoio e Logística do CHULC, garantir as ações necessárias para o normal funcionamento de 
todas as infraestruturas hospitalares, a manutenção preventiva e curativa dos equipamentos e instalações, 
com recurso aos meios que lhe estão diretamente afetos e são disponibilizados, e ainda a gestão e 
monitorização dos contratos de assistência técnica com entidades externas. 

Em 2020, das várias ações e projetos desenvolvidos, destacam-se: reparações de pavimentos na urgência 
geral; beneficiação da zona de atendimento e sala de espera das consultas externas do HSJ; instalação de 
estruturas modulares de apoio à urgência geral no âmbito da pandemia COVID’19; adaptação (ventilação e 
módulos de filtragem) nas salas 7 e 8 do bloco central do HSJ para intervenções cirúrgicas a doentes 
COVID’19; criação do novo recobro do bloco operatório central do HSJ; conclusão da remodelação da 
urgência geral polivalente; reformulação/construção do bloco de cirurgia vascular e remodelação de várias 
salas no HSM; remodelação da antiga central de esterilização, para o novo internamento COVID’19 na MAC; 
mudanças e readaptações de espaços para contexto COVID’19 no serviço de pediatria médica; criação do 
atendimento ADR e ADNR no serviço de urgência pediátrica; criação da unidade pediátrica de cirurgia de 
ambulatório e da unidade partilhada de endoscopia pediátrica no edifício D. Pedro V; beneficiação de espaços 
para instalação do hospital de dia do serviço de gastrenterologia; trabalhos de adaptação de enfermarias de 
cirurgia geral para aumento do número de camas de internamento; intervenções na área de mecânica/AVAC; 
intervenções na área da sinalética; implementação de contrato global de prestação de assistência técnica aos 
equipamentos de eletromedicina; inventário físico dos equipamentos médicos; contratos de manutenção 
exclusiva de eletromedicina e outros; montagem de equipamento médico; melhoria de monitorização 
multiparâmetros e instalação de centrais de monitorização em serviços com quartos de isolamento; 
montagem de equipamentos médicos em todas as áreas COVID no HCC e na urgência geral; aumento de 
lotação nos cuidados intensivos polivalentes; reforço de lotação e quarto de isolamento na cardiologia; 
abertura da nova ala da urgência geral e da cirurgia geral no hcc; montagem do vacinódromo no Hospital de 
São Lázaro. 
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Na AGIE, o recurso a entidades externas está muito presente, dado que a manutenção dos equipamentos e 
instalações se encontram muito dependentes de prestadores de serviços externos. No entanto, sempre que 
foi possível evitar, recorrendo a uma avaliação prévia das situações, os assuntos foram resolvidos 
internamente, através dos técnicos e das oficinas. Também na área técnica, a elaboração de projetos de obras, 
a preparação de processos administrativos para concursos e o acompanhamento das intervenções, permitiu 
evitar a exteriorização dos mesmos. 

Em 2020, os processos e procedimentos foram melhorados relativamente à sua monitorização, e à informação 
dos serviços, quer em relação aos pedidos de reparações, quer ao agendamento, acompanhamento e envio 
de relatórios dos processos com CAT. Com o aumento dos níveis de monitorização e acompanhamento dos 
processos, os riscos de falha foram minimizados. 

É objetivo da AGIE, no âmbito das medidas de melhoria contínua, a implementação de medidas de 
sustentabilidade e eficiência energética nos polos que compõem o CHULC. São exemplos a substituição de 
ventiladores de extração de eficiência IE2 por ventiladores com motores EC de eficiência IE5; substituição de 
equipamentos de climatização de expansão direta antigos, por modelos mais eficientes com reduções de 
consumo na ordem dos 30%; a expansão da GTC do HSJ com monitorização de consumos energéticos e 
indicadores diretos ou indiretos de eficiência em diversas instalações de AVAC. 

O ano de 2020 implicou para a AGIE, um esforço acrescido em todas as frentes, face à pandemia COVID’19, 
implicando além das várias ações normais de manutenção das instalações e equipamentos, a adaptação dos 
espaços, de forma a criar condições de aumento da capacidade e de separação de circuitos, para dar resposta 
aos doentes nos vários polos do CHULC. 

A AGIE irá dar seguimento à informatização de todos os processos da Área e possibilitar o acesso on-line das 
restantes estruturas hospitalares; potenciar o software de gestão da manutenção e de monitorização da 
fiabilidade/vida dos equipamentos, como instrumento vital da gestão da manutenção hospitalar; melhorar a 
capacidade de resposta às necessidades dos vários serviços do CHULC; continuar a realizar as ações de 
gestão, de forma a diminuir os respetivos custos; reforçar as equipas e as competências no capital humano, 
através de formação profissional complementar, a nível superior, intermédio ou operário, de uma forma 
programada e continuada; manter serviços específicos na área da manutenção hospitalar, através do recurso 
a mecanismos de outsourcing e introduzir a prática da apresentação de indicadores de desempenho da 
atividade na estrutura descentralizada da AGIE em cada unidade hospitalar, que reporte à coordenação da 
AGIE e à gestão de topo a informação de parâmetros essenciais à gestão global. 

06.06 > unidade de informação e arquivo 

À Unidade de Informação e Arquivo (UIA) foi atribuída a missão de se tornar a unidade centralizadora das 
funções de expediente e arquivo, de toda a documentação produzida e recebida no CHULC. Afirmando-se 
como parte do Sistema de Arquivo no que respeita à documentação de utilização corrente, e enquanto 
Sistema de Informação que integra, gere e fornece acesso a documentos de arquivo, ao longo do tempo. 
Neste sentido, intervém tanto sobre a documentação em suporte papel, como sobre a documentação 
digitalizada e ainda sobre os documentos nado digitais, em todas as áreas de apoio e logística do CHULC. 
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Competem a esta Unidade a implementação de políticas de gestão integrada de informação, através de uso 
de metodologias de uniformização arquivística; redefinição de circuitos e workflow; introdução de soluções 
informáticas de gestão documental; redefinição e normalização de tipologias documentais; elaboração e 
aplicação de um plano de classificação documental; preparação da tabela de avaliação e selecção documental 
para a totalidade das áreas administrativas e clínicas do CHULC e elaboração de um Manual de Procedimentos 
para a Gestão de Documentos. 

Tem sido entendimento do CHULC, registar centralmente apenas a correspondência dirigida genericamente 
ao Centro, sendo exclusivamente registada em base de dados Access a correspondência entrada para 
Conselho de Administração, Gestão Financeira e Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de 
Doentes, Gestão de Compras, Logística e Distribuição, Gabinete Jurídico e de Contencioso, Gabinete do 
Cidadão, Consultas e, pontualmente, Gestão de Instalações e Equipamentos, Gestão Hoteleira, Apoio Social, 
Formação e ULGA. 

Com a introdução do sistema Documentum, a entrada de documentos para a área de Recursos Humanos 
passou a ser assegurada pela UIA. Simultaneamente o Arquivo da AARH procede à digitalização de histórico 
dos Processos Individuais. Já em Documentum são verificados classificações, destinos, colaboradores e 
acrescentados títulos no caso das coleções, para melhor compreensão. Ao longo de 2020, manteve-se o 
esforço de arquivagem de registos em Documentum para cada um dos Processos de Colaborador, restando 
atualmente 6.300 registos por arquivar. Manteve-se, também, o levantamento exaustivo de processos 
duplicados, por incorreção de números mecanográficos, nomes ou outras situações, e a correção das 
situações detetadas. Num universo de 15.500 registos está concluída a verificação de 7.680 processos 
individuais. 

Compete também, à Unidade de Informação e Arquivo a expedição de correspondência do do CHULC 
(recolha, contagem de cartas, produção da Guia CTT e entrega na Estação Central de Cabo Ruivo). 

Tabela 06.7 Indicadores da Unidade de Informação e Arquivo 

Indicadores UIA 2019 2020 Var% 
20/19 

Documentos recebidos e registados na BD 72.015 52.457 -27,2% 
Documentos recebidos e registados em Documentum 44.750 35.395 -20,9% 
Total de documentos expedidos 514.564 520.695 1,2% 
Ofícios arquivados 21.272 14.472 -32,0% 
Documentos normativos: ordem de serviço/circ normativa 9 13 44,4% 
Documentos normativos: circular informativa 539 483 -10,4% 
Processos clínicos 51.573 49.290 -4,4% 
Processos individuais criados na AARH 1.043 914 -12,4% 

Elencam-se, de seguida, os principais projetos que tiveram a participação da UIA: 

x Proposta de inutilização, logo que decorridos os prazos legais, de documentos sem interesse 
histórico (em desenvolvimento a partir da análise da Portaria 247/2000, de 08 de maio); 

x No Âmbito da desmaterialização, procedeu-se à revisão dos requisitos para o caderno de encargos 
para aquisição de Software de Gestão Documental; 

x Elaboração de procedimentos para eliminação de documentos confidenciais, atendendo ao 
Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais e ao GIN.113 (Gestão do processo clínico do 
utente). 
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06.07 > unidade de reprocessamento de dispositivos 
médicos de usos múltiplos 

À Unidade de Reprocessamento de Dispositivos Médicos de Usos Múltiplos (URDMUM) compete assegurar 
a resposta às necessidades de reprocessamento de dispositivos médicos do CHULC, no que respeita aos 
dispositivos com indicação de uso múltiplo, em cumprimento das normas legais e de qualidade aplicáveis, 
pela implementação de princípios e técnicas associados ao conceito de esterilização. 

Consequentemente, assegura as etapas de reprocessamento associadas, (lavagem/desinfeção, inspeção, 
conferência, elaboração de kits de instrumental cirúrgico, esterilização, armazenamento), promovendo 
processos de rastreabilidade que garantam qualidade e segurança e o combate à infeção relacionada com 
cuidados de saúde. 

Em 2020, foram produzidos 3.878.534 litros de esterilizado a vapor, uma diminuição de 177.492 litros (-11,4%) 
face a 2019. Em relação aos ciclos de plasma (esterilizado a peróxido de hidrogénio) foram produzidos 2.481 
ciclos, um aumento de 312 (-14,4%) face a 2019. 

Desde março de 2020 que a URDMUM procedeu ao reprocessamento de viseiras e óculos de proteção para 
os profissionais na primeira linha de cuidados para infetados e possíveis infetados pelo COVID’19 e, desde 
maio, o reprocessamento de batas impermeáveis utilizadas para procedimentos invasivos. 

Em 2020, foram registados 204 incidentes no sistema de informação HER+, valor este inferior ao registado 
em 2019. 

Durante o ano de 2020, destacam-se ainda as seguintes atividades: trabalho conjunto com a AGH e as 
Unidades de Queimados para aquisição/doação de roupa exclusiva para utilização nestas Unidades obtendo, 
deste modo, rentabilização da roupa a esterilizar; melhoria dos registos de atividade e aplicação de 
indicadores de processo e resultado; centralização dos motores de Ortotraumatologia. 

De realçar que, para além da garantia da correta descontaminação/reprocessamento dos dispositivos 
médicos de usos múltiplos, a URDMUM articula-se com as restantes estruturas do CHULC para estabelecer, 
de forma coordenada e centralizada, processos de funcionamento eficazes, designadamente, procedimentos 
de recolha e transporte destes dispositivos contaminados, transporte e entrega dos dispositivos 
reprocessados em todas as unidades utilizadoras. 

06.08 > gabinete de segurança 

A Segurança é uma atividade sistémica, que olha para a infraestrutura como um todo e se relaciona com 
todas as partes. Trata-se de um objetivo único, transversal, que responde a múltiplas e distintas prioridades, 
diferencia processos e permite atingir objetivos estratégicos. 

A segurança de um hospital vai muito além de posicionar vigilantes e equipamentos nas entradas e saídas. 
Envolve recursos tecnológicos, elaboração e execução de planos de operações, acompanhamento tendente 
à garantia de cumprimento das exigências legais, bem como articulação com entidades externas, como os 
vários ramos de Polícia e Segurança Interna. 
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As atividades programadas recorrentes, executadas pelo Gabinete de Segurança visam a manutenção da 
resiliência das equipas e da infraestrutura. 

Das variadas atribuições conferidas ao Gabinete de Segurança salientam-se: a integração na comissão do 
projeto “Diversidade e Inclusão”; a integração no grupo de trabalho do projeto “Compromisso para a 
Humanização”, onde elaborou o Plano de Ação e participou em todas as atividades que lhe foram atribuídas; 
diligenciou vários contactos e reuniões no âmbito do Pedido solidário – Lugares de parqueamento no Campo 
Mártires da Pátria, com a doação de 100 lugares e Pedido solidário - Lugares de parqueamento no Martim 
Moniz, onde se obteve um desconto de 80% em 152 lugares. 

No âmbito do COVID’19, salientam-se as seguintes participações por parte do Gabinete de Segurança: 

x Alterações do circuito de acesso à Patologia Clínica – MAC; 
x Instalação de uma tenda de apoio à Otorrinolaringologia – HDE; 
x Implementação de edifícios modulares no pátio do relógio – HSJ; 
x Acompanhamento dos planos de contingência do CHULC; 
x Avaliação de Sistemas de Monitorização por CCTV nos Serviços de Infeciologia e UCIP – HDE; 
x Pedido solidário – Máscaras e restantes EPI (contactos com várias empresas); 
x Pedido solidário – Quartos – HSM (diligenciados contactos com várias empresas, que se revelaram 

frutíferos com a doação de 1 quarto completo que, contudo, não foi aceite pelo CHULC); 
x Pedido solidário – Academia Militar – Quartos para profissionais (decorrente da necessidade de isolar 

os Profissionais de Saúde das suas famílias, foram executadas diligências tendentes à obtenção 
gratuita de estadia na Academia Militar, com a disponibilização de 144 camas em caserna); 

x Pedido solidário – sistema de vigilância – Infeciologia – HCC; 
x Elaboração de projeto com circuitos de acesso ao HSLázaro (ACES Lisboa Central). 

Não obstante as vicissitudes decorrentes da pandemia, que ditaram uma série de restrições imprevisíveis à 
data da elaboração do Plano de Ação, importa salientar que o desempenho do Gabinete de Segurança se 
consubstanciou numa postura resiliente, proativa, orientada para os resultados e para a concretização de 
variados desafios, colocados além das suas atribuições que foram substancialmente acrescidas ao longo do 
biénio 2019-2020, primando pela eficácia da ação. 

06.09 > gabinete do património cultural 

Embora muito condicionado devido à situação epidémica, principalmente no que diz respeito às visitas ao 
património histórico dos hospitais, à reorganização e limpeza de espaços e transferência de documentação, 
o Gabinete do Património Cultural manteve parte significativa da sua atividade durante o ano de 2020, 
nomeadamente, no que concerne à inventariação de objetos e documentação do espólio do CHULC e à 
participação em diversos projetos em parceria com entidades externas. 

No seguimento do que tem sido feito desde 2008, a inventariação do Património Cultural e Científico à 
guarda do CHULC foi a principal atividade desenvolvida ao longo deste ano, tendo como premissa que se 
trata da principal função deste gabinete e de uma prioridade nesta área. 

Devido aos condicionalismos provocados pelo confinamento obrigatório decretado em março, optou-se por 
iniciar uma revisão do inventário feito ao longo da última década, tendo em vista não só a sua reorganização, 
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mas também a relocalização e avaliação do estado de conservação de todos os objetos e/ou conjuntos de 
objetos já inventariados, assim como de livros e outros documentos.  

Deu-se também continuidade ao inventário do arquivo do Museu da Dermatologia Portuguesa, trabalho 
iniciado em 2019. Foram inventariadas em 2020 as 569 teses inaugurais e de concursos, de ex-alunos da 
Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e Faculdade de Medicina de Lisboa, apresentadas entre os anos de 1824 
e 1929. Destas, 68 não constam no espólio da Biblioteca do Hospital de São José (onde existem 1.075), tendo 
sido digitalizadas na íntegra, tendo em vista a sua disponibilização no repositório daquela última. 

Foram igualmente inventariados os vários periódicos sobre doenças dermatológicas que se encontram no 
acervo do Museu da Dermatologia Portuguesa, num total de 1.732 volumes, que correspondem a cerca de 
60 títulos nacionais e internacionais. Contam-se, ainda naquele arquivo, mais de 800 livros e manuais, além 
de cerca de duas centenas de documentos avulsos entre separatas, relatórios e folhetos informativos, tendo-
se iniciado a sua inventariação. 

Por solicitação do Conselho de Administração do CHULC foram emitidos três Pareceres pelo Gabinete do 
Património Cultural, sobre a eventual renovação de dois protocolos de parceria com a Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e sobre a celebração de um novo contrato de cedência temporária de objetos ao 
Museu da Saúde (Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge). 

Como sucedera para o último trimestre de 2019, para o primeiro semestre de 2020 foi delineado um 
calendário de visitas livres, gratuitas, abertas à comunidade hospitalar e à população em geral, que foram 
divulgadas dentro e fora do CHULC. As visitas iniciaram-se a 15 de fevereiro, assinalando os 450 anos da 
fundação do Convento de Santo António dos Capuchos e acabaram por ser interrompidas em março. 

A estas visitas, somam-se as pedidas por entidades externas, algumas decorridas entre julho e setembro, 
condicionadas a um máximo de 10 participantes. As visitas foram solicitadas pela Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e por outras organizações da sociedade civil e da comunidade médica, destacando-se a visita 
realizada a 30 de janeiro ao Hospital de São José, no âmbito do encontro da UCF 2020. 

Foram realizadas, em 2020, 12 visitas guiadas (147 visitantes) ao património histórico dos hospitais de São 
José, São António dos Capuchos e Santa Marta. 

Tabela 06.8 Número de visitas guiadas ao Património Cultural do CHULC 

  2020  
2019 2018 

  HSJ HSAC HSM Total  

Visitas 9 2 1 12  22 70 

Visitantes 121 25 1 147  405 1.531 

Entre fevereiro e março, o Museu da Dermatologia Portuguesa continuou a receber, quinzenalmente, turmas 
de alunos do 5.º ano da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, num total de 29 
estudantes (em 2 visitas). Entre janeiro e março e depois entre julho e setembro, tiveram lugar visitas de 
anónimos, assim como outras solicitadas por entidades externas, nomeadamente a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, através do programa “Diálogos entre Museus”. Todas estas visitas totalizaram 141 
visitantes. 

Nos dois primeiros meses de 2020 continuaram os trabalhos de limpeza dos azulejos do edifício da Biblioteca 
do Hospital de São José, em regime de voluntariado. 
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Para além das visitas guiadas ao património cultural do CHULC e do restauro, foram organizadas as seguintes 
ações de divulgação. 

EFEMÉRIDES DO PATRIMÓNIO CULTURAL DO CHULC: desde maio, em colaboração com o Gabinete de 
Comunicação e Imagem, tem sido publicado regularmente na página do Facebook do CHULC e na Newsletter 
interna, pequenos textos acompanhados de uma imagem sobre uma efeméride histórica, relativa ao 
património cultural do CHULC. Até ao final de 2020 foram publicadas 13 efemérides. 

Atividade externa em parceria com outras Instituições 

x Novo contrato de cedência temporária de 88 objetos do CHULC, até abril de 2021, para a Exposição 
“800 ANOS DA SAÚDE EM PORTUGAL” a pedido do Instituto Nacional da Saúde-INSA/Museu da 
Saúde; 

x Participação no Museálogos 2020 – Diálogos entre Museus – iniciativa organizada pela Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, entre 11 de janeiro e 14 de novembro de 2020, que incluiu duas visitas ao 
Museu da Dermatologia Portuguesa Dr. Luís de Sá Penella nos dias 11 e 15 de julho de 2020. 

x Exposição “Maternidade – Maternity” de Teresa Rodrigues, em janeiro 2020 no átrio da Maternidade 
Dr. Alfredo da Costa; 

x Exposição “A Saúde de uma comunidade. Loulé na I metade do século XX” – cedência de imagens 
e digitalização de documentos do acervo do Museu da Dermatologia Portuguesa; 

x Parceria no projeto “Omnium Sanctorum – O Hospital Real de Todos os Santos e a cidade” – 
Projeto da Câmara Municipal de Lisboa, tendo por objetivo a organização de exposição polinucleada 
sobre o Hospital Real de Todos-os-Santos; 

x Apoio a publicação da EGEAC – Museu de Lisboa/Santo António – cedência de imagens dos 
azulejos da igreja do Hospital de Santo António dos Capuchos para o livro sobre a representação de 
Santo António em azulejos dos séculos XVII e XVIII, em Portugal e no Brasil, da autoria de Joaquim 
Eusébio, a ser editado em 2021; 

x Apoio ao projeto Lisboa Subterrânea na Colina dos Hospitais – apoio aos investigadores Fernando 
Teigão dos Santos e Pedro Sousa tendo em vista o estudo do abastecimento de água aos hospitais da 
Colina de Sant’Ana. Nesse âmbito, além da cedência de imagens, foram realizadas visitas a espaços 
dos hospitais de São José, São Lázaro, Santo António do Capuchos e Dona Estefânia. O estudo foi 
editado pela Caleidoscópio no final de dezembro de 2020 e está previsto ser apresentado 
publicamente no primeiro semestre de 2021; 

x Apoio ao projeto Multidisciplinar Quíron – apoio ao investigador André Ferreira no levantamento 
de elementos da Mitologia Clássica nos objetos e espaços históricos do Hospital de São José. O projeto 
inclui diversos edifícios históricos do distrito de Lisboa; 

x Apoio/colaboração a série documental da RTP – apoio à produção da série documental “A Arte da 
Cura”, para a RTP 2, produzida por Luísa Pinheiro e Henrique Correia, com direção de Rita Saldanha. 
Além da cedência de imagens e dados históricos, foram também realizadas gravações em espaços dos 
hospitais de São José e Santo António dos Capuchos. Estava prevista a estreia da série, com 8 episódios, 
durante o ano de 2020, mas foi adiada para 2021, em data a anunciar; 

x Contrato de aluguer de objectos à produtora SPi – 23 de setembro a 4 de dezembro de 2020 
(prorrogado até 29 de janeiro de 2021) – cedência de 39 objetos/conjuntos de objetos das coleções 
do Núcleo Museológico do Hospital de Santo António dos Capuchos para a cenografia da série 
“Glória”, a emitir pela Netflix em 2021; 
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x Contrato de aluguer de objectos à produtora Thrust – 16 de outubro a 26 de outubro de 2020 – 
cedência de 29 objetos/conjuntos de objetos das colecões do Núcleo Museológico do Hospital de 
Santo António dos Capuchos para a cenografia do telefilme “O Ego de Egas”, a emitido pela RTP 2 no 
passado dia 31 de dezembro de 2020; 

x Gravação de reportagem para a RTP sobre o Património Cultural do CHULC – reportagem gravada 
a pedido da Atlante – Tours & Travels, a ser transmitida no programa Portugal Directo. Esta reportagem 
não chegou a ser transmitida. 

06.10 > gabinete de comunicação e imagem 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID’19 e o trabalho realizado pela equipa do Gabinete de 
Comunicação e Imagem (GCI) do CHULC foi indubitavelmente influenciado por esta realidade. 

O CHULC foi confrontado com a necessidade de alterar circuitos, processos, fazer transformações estruturais 
e mobilizar recursos humanos de várias áreas. Circunstâncias que tiveram fortes implicações no dia-a-dia dos 
profissionais, na dinâmica do funcionamento dos próprios serviços e na relação dos utentes com a Instituição. 

Desse modo, a atividade deste GCI centrou-se na necessidade de reforçar a componente comunicacional 
interna e externa, sob dois eixos fundamentais: 

x Comunicar para dentro – na transmissão e/ou reforço, sempre que necessário, das orientações 
emanadas do Conselho de Administração, numa lógica de transparência, de incentivo do espírito de 
equipa e de missão e de reconhecimento do profissionalismo dos colaboradores do CHULC; 

x Comunicar para fora – como forma de valorizar a diferenciação técnica e capacidade de resposta. 

Comunicação Interna 

x Criação de um separador (“microsite”) na Intranet dedicado exclusivamente à pandemia 
http://jintrasp/Covid19/Pages/default.aspx; 

x Inserção (temporária) de Pop Up no desktop dos computadores do CHULC com dicas e alertas do 
ponto de vista da prevenção; 

x Comunicação semanal (por fases) do CA aos profissionais do CHULC – e-mail via CHLC Total; 
x Comunicação de medidas ou implementação de projetos relevantes, a todos os profissionais do 

CHULC – via CHLC Total a partir do gabinetecomunicacao@chlc.min-saude.pt; 
x Manutenção, com envios periódicos, da Newsletter interna “Eventos da Semana”; 
x Envio de mensagens por correio eletrónico para todos os colaboradores do CHULC.     

Comunicação Externa: 

x Reportagens propostas pelo CHULC aos Órgãos de Comunicação Social (OCS);  
x Reportagens resultantes de solicitações propostas pelos próprios OCS, vertente que prevaleceu ao 

longo do ano, o que implicou que o GCI tivesse atuado no sentido da orientação ou correção das 
temáticas, sugerindo percursos, interlocutores e acrescentando informação à que fora inicialmente 
pedida. 

http://jintrasp/Covid19/Pages/default.aspx
mailto:gabinetecomunicacao@chlc.min-saude.pt


CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

67 
 

Em ambos os casos, visou-se sempre a valorização e reconhecimento das boas práticas, a diferenciação 
técnica e a capacidade de resposta do CHULC. De todas as reportagens (visitas de jornalistas), resultaram 
peças jornalísticas de vários tipos que, de um modo geral, acrescentaram boa imagem ao centro hospitalar. 

Os profissionais e os serviços, particularmente os que lidaram diretamente com a pandemia, foram 
mobilizados para prestar declarações aos OCS, tendo colaborado sem reservas para o esclarecimento público.   

Em 2020, a Instituição foi mencionada nos vários meios (televisão, imprensa, online e rádio) 534 vezes em 
produtos considerados relevantes: 

x Imprensa (generalista e especializada) / Online (sites jornalísticos) / Agência Lusa – 452; 
x Televisão – 63; 
x Rádio – 19. 

Destaque para as entrevistas à TSF (outubro 2020) e à Agência Lusa/Expresso (em pool) (novembro 2020). 
Organização de conferência de imprensa em consequência da ocorrência de um surto epidémico no interior 
das nossas instalações. 

Atualização, sempre que possível e quando justificado, do site institucional do CHULC (www.chlc.min-
saude.pt) com as informações necessárias e úteis para os utentes e acompanhantes (alterações nas visitas, 
contactos telefónicos dos serviços, funcionamento de outros serviços do CHULC, etc.). 

Atualização, sempre que possível e quando justificado, das redes sociais (Facebook, Youtube e Linkedin):, 
com os comunicados, reportagens e peças noticiosas produzidas pelos media a propósito do funcionamento 
e relacionadas com o CHULC. Esta aposta gerou um aumento da interação (followers) nas redes sociais do 
CHULC. 

Memória Covid - Recolha fotográfica: contratado pelo CHULC, o fotógrafo Rodrigo Cabrita passou várias 
semanas, entre os meses de abril e maio, por todas as áreas assistenciais e não assistenciais do CHULC. Do 
percurso resultou a escolha, feita pelo autor, de 360 fotografias, a preto e branco e a cores, que melhor 
espelham a atividade frenética e, por vezes, angustiante que a batalha contra o coronavírus implicou. O 
objetivo: retratar para a memória do Centro Hospitalar, cujo conteúdo será dirigido para vários fins (espera-
se, em 2021, a edição de um livro e a realização de uma exposição, com base, precisamente, nesta recolha). 

“Os nossos Profissionais são o nosso Rosto”: uma exposição, inaugurada a 23 de dezembro, que 
homenageia todos os que trabalham no CHULC nos tempos difíceis da COVID’19, patente nos seis polos, em 
conjuntos de cinco fotografias. (Ficha Técnica: Fotografia - Rodrigo Cabrita; Produção e design - Bruno Conceição; 
Carpintarias - José Veloso e Carlos Cardoso; Coordenação - Gabinete de Comunicação e Imagem) 

Produção de conteúdos vídeo: o GCI propôs-se realizar um programa de produção de conteúdos em vídeo 
visando a promoção de atos clínicos ou outros que representem a identidade própria, a diferenciação e a 
inovação do CHULC. A opção por esta abordagem prendeu-se com a incerteza provocada pela pandemia, e 
que, na verdade, impôs constrangimentos à normal atividade assistencial no CHULC. Realizaram-se, até ao 
final de 2020, dois produtos vídeo:  

Mensagem de Natal do CA aos profissionais do CHULC: (https://www.youtube.com/watch?v=rpVzbAsQvAc&t=59s). Em 
dois meses teve mais de 1.200 visualizações  

“Cirurgião com Pinças de Robô” – Cirurgia Robótica no CHULC. Lançado em 2021. 

http://www.chlc.min-saude.pt/
http://www.chlc.min-saude.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=rpVzbAsQvAc&t=59s
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06.11 > gabinete de codificação e auditoria 

O Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica do CHULC é o departamento responsável pelo apuramento da 
classificação dos episódios (internamento e ambulatório) em GDH. Esta é uma tarefa essencial, na medida em 
que os GDH constituem o suporte do financiamento do internamento hospitalar e têm assumido importância 
crescente ao longo dos anos no modelo de financiamento dos cuidados hospitalares. 

Acresce que, as regras de faturação dos Hospitais EPE e as alterações introduzidas pela publicação da Portaria 
n.º 207/2017, vêm colocar maior ênfase na correta e atempada classificação dos doentes. 

O Gabinete tem atualmente uma bolsa de 31 médicos codificadores ativos, 5 dos quais acumulam também 
a competência de Auditores Clínicos. Todas as tarefas e objetivos da Codificação Clínica são garantidos numa 
estreita articulação entres as partes clínica e administrativa. 

No início de 2020, encontravam-se ainda por fechar os anos de produção de 2016, 2017 e 2018, tanto na 
valência da Codificação, como na de Auditoria. Após restruturação de objetivos do Gabinete e também de 
uma marcada designação de tarefas entre todos os intervenientes, foi alcançado o objetivo principal ainda 
no 1.º semestre de 2020 - o fecho da codificação da produção dos anos supramencionados. 

Neste momento, estão concentrados os esforços no fecho da codificação e auditoria do ano de 2019 
(expectável no final do 1.º trimestre de 2021) e ainda 2020. 

Durante o 1.º semestre de 2020, e com a adaptação ao momento imposto pelo COVID’19, o Gabinete 
conseguiu vingar numa medida intrinsecamente ligada à sustentabilidade ambiental. Foi terminado qualquer 
circuito de papel existente. Conseguiu-se otimizar toda a informação de forma mais eficaz e rápida, 
privilegiando sempre o uso de e-mail, circuitos e aplicações informáticas. 

Quanto à atividade de codificação, houve espaço para duas alterações, a salientar: a reorganização e 
atualização de especialidades por médico codificador, permitindo uma maior celeridade na codificação. De 
referir que, por orientação da Tutela, tem sido dada prioridade à codificação dos episódios de alta dos 
doentes COVID’19. 

06.12 > área de gestão da formação 

Em 2020, foram realizadas 345 ações, com 6.496 participantes, 1.118 horas de monitoria e um volume de 
formação de 26.528 horas. 
Tabela 06.9 Formação 2018/2020 – Indicadores Globais 

Indicadores Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Var % 20/19 
Total de Ações 558 616 345 -43,99 
Total de participantes 10.652 11.786 6.496 -44,88 
Total de horas de monitoria 2.155 2.165 1.118 -48,36 
Volume de Formação (Som (2*3)) 49.592 52.776 26.528 -49,73 
Custos com Formadores 41.817,20 € 49.592,25 € 22.625,50 € -54,38 
Custo médio p/participante (6/2) 3,93 € 4,21 € 3,48 € -17,22 
Custo médio p/ hora monitoria (6/3) 19,40 € 22,91 € 20,24 € -11,65 
Custo médio p/ hora de formação (6/4) 0,84 € 0,94 € 0,85 € -9,24 
Duração média das ações (3/1) 3,86 3,51 3,24 -7,8 
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Em 2020, toda a atividade formativa registou uma significativa descida percentual face ao ano anterior, 
superior a 40% em todos os indicadores e de 54% nos custos com pagamento a formadores. O número de 
formandos que beneficiaram das formações realizadas em 2020 registou uma redução significativa face ao 
verificado nos anos anteriores. 

Os custos de monitoria acompanham também esta descida, sendo de destacar um menor recurso a 
formadores externos. Do mesmo modo, algumas atividades formativas não envolveram custos de monitoria 
e, em muitas outras, recorreu-se a formadores internos que, em algumas ações de formação, prestaram 
colaboração durante o seu horário de trabalho sendo, por isso, remunerados por 50% do valor proposto para 
pagamento a formadores externos. Esta situação determina custos médios por participante, por hora de 
monitoria e por horas de formação mais baixos. A duração média das atividades (inferior a 4 horas) encontra-
se relacionada com o tipo de formação realizada: maioritariamente de curta duração, de sensibilização no 
âmbito da formação mandatória e utilizando metodologia teórico-prática mais orientada para apresentação 
e discussão de casos práticos. Estes dados representam, não só a atividade formativa organizada pela AGF, 
como também a formação realizada pelas Áreas transversais ao CHULC junto das Unidades, nomeadamente 
o Gabinete de Segurança do Doente, o Grupo Coordenador Local – PPCIRA, o Gabinete de Segurança, o 
Internato Médico, a Comissão de Catástrofe, entre outras. 

Em 2020, o grupo profissional Enfermagem continua a ser o grupo com mais participações, com 52% do total. 
Seguem-se os Assistentes Operacionais com 9,5%, Médicos Internos com 9% e os Médicos com 7%, os 
Técnicos de Diagnostico e Terapêutica com 5,5% e o grupo Assistentes Técnicos com 3,8%. 

Relativamente ao volume de formação, podemos ainda verificar que, em 2020 assiste-se também, a 
semelhanças na distribuição proporcional por grupo profissional, apesar da redução global face aos anos 
anteriores. O pessoal de Enfermagem foi aquele que deteve mais volume de formação com 44% do total, 
seguido dos Médicos Internos com 24,9% e os Assistentes Operacionais com 8,6%. O Programa de Admissão 
e Integração ao CHULC com uma duração de 24 horas, justificou, em grande parte, o elevado índice de 
volume de formação dos Médicos Internos. 

Em 2020, os Assistentes Operacionais representam 7 e 8,6% do total do volume de formação, os Assistentes 
Técnicos com 7,7% e os Técnicos Superiores de Diagnostico e Terapêutica e 3,5% respetivamente. 

Podemos identificar as Áreas Temáticas que tiveram maior número de Atividades Formativas realizadas no 
ano de 2020, nomeadamente: 

Prevenção e Controlo da Infeção Hospitalar, área temática mandatória com 171 ações realizadas, 
correspondendo a 49,6% do total de ações efetuadas e a um crescimento de 32,6% face a igual período do 
ano anterior. Um volume de formação de 3.790 horas (menos 16% que no ano anterior) e que envolveram 
um total de 2616 profissionais, com uma variação de crescimento de 25% face a 2019. Foi a área temática 
que mais se destaca, correspondendo a cerca de 50% do total de ações realizadas em 2020 e que decorre, 
naturalmente das necessidades da atualização de conhecimentos e capacidades nesta matéria no contexto 
da pandemia. 

Clínica, com a concretização de 53 atividades formativas, cerca de 15% do total, mas com um decréscimo de 
49,5%, em relação a 2019, bem como no volume de formação, registando uma variação negativa de 69,5% 
face ao ano anterior. 

Cuidados de Emergência, com 39 ações efetuadas, cerca de 11% do total e um decréscimo de 45,8% face a 
2019; esta área temática registou uma diminuição significativa, uma vez que se trata de atividades formativas 
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que requerem habitualmente treino presencial, dificultado por uma lotação muito reduzida nos diversos 
espaços de formação, por razões de confinamento e distanciamento presencial 

Gestão do Risco e Segurança do Doente, com a realização de 25 ações de formação, ou seja 7% do total e 
um decréscimo de 72,5% face a 2019; 

Saúde e Segurança, suportando 14 atividades formativas (4% do total) e uma diminuição de 79,4% quando 
comparado com o ano anterior; 

Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho com 10 ações, cerca de 3% e um decréscimo de 80% face a 2019; 
Nestas áreas temáticas não foi realizada a atividade formativa habitual dos anos anteriores, registando-se 
decréscimos significativos, quer no número de ações realizadas, quer de participações, quer ainda no volume 
de formação. Contudo, no último trimestre de 2020, houve um esforço significativo (sobretudo nestas áreas 
temáticas) de promoção de formação à distância, por videoconferência, procurando-se, simultaneamente, 
incorporar novas matérias pertinentes no atual contexto, e abranger um maior número de profissionais. 

Temos a considerar igualmente a área de Gestão que, em 2020 apenas foi possível realizar 9 ações, (com 
2,6% do total realizado e um decréscimo de 80% face a 2019) envolvendo 218 participações e com 1.696 
horas de volume de formação, contrariando a tendência de crescimento verificada nos anos anteriores. 

Foram ainda realizadas ações na temática das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Para contextualizar a redução da atividade formativa de 2020, importa relembrar os efeitos da pandemia por 
Covid 19 na organização e funcionamento do CHULC, a priorização de outras atividades emergentes para 
resolver os constrangimentos provocados com o aumento de doentes assistidos por Covid 19 e a necessidade 
de se criar regras internas que no caso da formação determinaram, ora o encerramento temporário das 
atividades presenciais, ora a implementação de medidas de distanciamento e de lotação máxima de salas, 
que condicionaram e limitaram significativamente a realização de formação presencial.  Por outro lado, a AGF 
debateu-se durante alguns meses com falta de meios que lhe permitisse desenvolver a formação à distância. 

06.13 > área de saúde ocupacional 

A atividade da Área de Saúde Ocupacional (ASO) durante o ano de 2020 foi fortemente condicionada pelo 
combate à pandemia do COVID’19, na medida em que foi obrigada a assumir dentro do CHULC, quer para 
os profissionais do CHULC, quer para os trabalhadores das empresas prestadoras de serviços de higiene e 
limpeza, alimentação, segurança, manutenção e outras, as funções de unidade de saúde pública no que se 
refere à identificação de contactos, na vigilância ativa e sobreativa de contactos e de casos confirmados de 
doença COVID’19, no rastreio de contactos, pedidos de testes COVID’19 e na vacinação de profissionais. Por 
esta circunstância, a atividade normal programada foi prejudicada em alguns dos seus componentes. 

Em 2020, na atividade de combate à pandemia foram recebidos cerca de 10.000 contactos telefónicos de 
profissionais, foram requisitados cerca de 15.000 testes COVID’19 e foram efetuados cerca de 20.000 rastreios 
de contactos. 

O número de acidentes de trabalho ocorridos em 2020 diminuiu cerca de 15% face a 2019. O número de dias 
de trabalho perdidos por acidente de trabalho, diminuí 44% face a 2019. 
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Em relação às doenças profissionais, verificamos um aumento de mais 171 casos relativamente a 2019 e um 
aumento de 418% no número de dias de trabalho perdidos. Estes aumentos são explicados pelo número de 
profissionais do CHULC que contraíram COVID’19 e estiveram em isolamento domiciliário. 

Tabela 06.10 Acidentes de trabalho e Doenças profissionais 

AT/DP 2019 2020 ∆ 
Acidentes de Trabalho (n.º) 596 507 -14,9% 
Dias trabalho perdidos (AT) 9 238 5 135 -44,4% 
Dias trabalho perdidos (AT) - Anos anteriores 3 519 8 956 154,5% 
Dias trabalho perdidos (total) 12 757 14 091 10,5% 
Doenças Profissionais 14 185 1221,4% 
Dias trabalho perdido (DP) 372 1 926 417,7% 

06.14 > área de farmácia 

À Área de Farmácia compete assegurar todo o circuito do medicamento desde a sua aquisição, 
armazenamento e gestão de stocks, preparação e reembalagem, distribuição, seja em dose unitária ou 
tradicional, cedência gratuita de medicamentos em ambulatório hospitalar, preparação e dispensa de 
preparações estéreis e não estéreis, nomeadamente, preparação de citotóxicos e de nutrição parentérica 
pediátrica e ainda divulgação de informação terapêutica aos prestadores de cuidados e participação em 
ensaios clínicos. 

A produção de preparações não estéreis, a produção de citotóxicos (ciclos de quimioterapia), e a 
reembalagem, são as atividades que têm sofrido um maior aumento nos últimos anos, acompanhando um 
aumento da produção da respetiva atividade clínica. No entanto, em 2020, face ao cenário pandémico, a 
atividade produtiva da Área da Farmácia teve uma variação global negativa. Apenas as rúbricas referentes à 
reembalagem e às preparações líquidas não estéreis tiveram variações positivas. 

Tabela 06.11 Principais atividades desenvolvidas 

Atividades 2019 2020 Var. 19/20 
Bolsas de nutrição parentérica pediátrica (NPP)_ total 15.251 10.299 -32,50% 
Bolsas de NPP_ domicílios 4.593 5.412 17,80% 
Ciclos de quimioterapia 16.387 15.117 -7,80% 
Papéis medicamentosos pediátricos 19.093 16.224 -15,00% 
Outras preparações estéreis 2.848 2.544 -10,70% 
Preparações líquidas não estéreis 3.695 3.858 4,40% 
Reembalagem 3.212.059 3.262.759 1,60% 

Em 2020, ocorreu ainda um aumento de 17,8% das Bolsas de Nutrição Parentérica Pediátrica para domicílios, 
que são realizadas com recurso a uma prestação de serviços externa. Este aumento corresponde a uma 
estabilização da procura por um serviço que iniciou no último trimestre de 2019. 

É ainda importante destacar que além da distribuição para doentes internados, é dispensada de forma 
gratuita e em ambulatório, medicamentos. Em 2020, 18.297 utentes receberam terapêutica em ambulatório 
farmacêutico hospitalar (presencialmente ou em programa de dispensa de proximidade), validando 116.938 
prescrições médicas e gerando 189.948 movimentos de ambulatório. 

Em 2020, o consumo de produtos farmacêuticos registou um aumento, face ao período homólogo, de 3,4% 
(+3,8 M€). Este valor representa um valor líquido final, refletindo as notas de crédito recebidas pelo CHULC, 
no valor total anual de 25.271.416,84€. Analogamente, analisada a variação face ao orçamentado, observa-
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se uma diminuição de 0,3% (-347 m€). Estes valores devem-se maioritariamente à diminuição dos encargos 
com a Hepatite C (quer pelo preço, quer pela diminuição do número de doentes), à crescente utilização de 
medicamentos genéricos no tratamento da infecção por VIH e de medicamentos biossimilares, fatores que 
contribuíram para a redução da despesa com medicamentos. 

A distribuição dos encargos com medicamentos mantém a tendência habitual com a cedência de 
medicamentos em regime de ambulatório a representar 59% dos encargos. 

Tabela 06.12 Distribuição dos encargos com medicamentos 

Encargos medicamentos 2020 Peso  
relativo  (%) 

Var % 
20/19 

Dispensa em Ambulatório 76.291.911,32 € 59% 4,20% 
Consumo Interno  54.031.514,36 € 41% 11,70% 

Apesar do número de doentes acompanhados em regime de ambulatório farmacêutico não ter sofrido 
alterações, em 2020 verificou-se um aumento de 4,2% no encargo financeiro que esses doentes 
representaram. Focando na dispensa terapêutica em ambulatório, concretamente na análise da informação 
referente às patologias que exercem uma maior pressão financeira, a infeção por VIH continua a ser 
responsável por 42,3% da despesa em medicamentos. Continua a ser igualmente a patologia com maior 
número de doentes em seguimento farmacêutico. 

Tabela 06.13 Áreas terapêuticas com maiores encargos (ambulatório) 

Patologia  Peso Despesa 
Ambulatório (%) 

VIH 42,30% 
Oncologia 10,90% 
Artrite Reumatóide (e outras) 8,50% 
Esclerose Múltipla  7,00% 
Doença Crohn  3,00% 
Doenças Lisossomais de Sobrecarga (DLS)  2,60% 
Hepatite C  1,90% 
Hemofilia 1,80% 
Transplante Renal 1,50% 
Transplante Hepático  1,29% 

A despesa com o tratamento da Hepatite C tem vindo a decrescer substancialmente nos últimos anos, 
representando atualmente apenas 1,9% da despesa de medicamentos em regime de ambulatório (cerca de 
200 doentes acompanhados em 2020). Face a 2019, o peso da despesa em medicamentos para o tratamento 
do VIH, da doença oncológica e da esclerose múltipla aumentou, pesando no encargo financeiro anual e no 
aumento da despesa, essencialmente devido à utilização de novas moléculas. 
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Analisando o consumo global em medicamentos (considerando despesa em ambulatório e consumo interno), 
por grupo farmacoterapêutico (GFT), a distribuição apresentada de seguida confirma o perfil descrito acima, 
com a classe terapêutica dos anti-infeciosos, onde se incluem os antiretrovirais, e dos agentes neoplásicos e 
imunomoduladores, onde se incluem os medicamentos oncológicos, a liderarem a despesa. 

CLASSES TERAPÊUTICAS COM MAIORES ENCARGOS (TOP10) 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o peso da despesa em medicamentos, identificados por Denominação 
Comum Internacional (DCI). 

Tabela 06.14 Substâncias ativas com maiores encargos (Top 10) 

Produto (DCI) Peso na despesa (%) 
DOLUTEGRAVIR 50 MG + ABACAVIR 600 MG + LAMIVUDINA 300 MG 5,18% 
DARUNAVIR 800 MG+COBICISTATE 150 MG+EMTRICITABINA 200 MG+TENOFOVIR ALAF.10 MG 4,27% 
DOLUTEGRAVIR 50 MG COMP                                      3,42% 
EMTRICITABINA 200 MG + RILPIVIRINA 25 MG + TENOFOVIR ALAF. 25MG 2,93% 
RALTEGRAVIR 400 MG                                 2,68% 
IMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 100 MG/ML SOL INJ FR 100 ML IV  2,38% 
NUSINERSEN 12 MG/5 ML SOL INJ FR 5 ML IT                     1,94% 
USTECINUMAB 45 MG/0.5 ML SOL INJ SER 0.5 ML SC               1,77% 
OCRELIZUMAB 300 MG/10 ML SOL INJ FR 10 ML IV                 1,54% 
ECULIZUMAB 300 MG SOL INJ FR 30 ML IV                        1,33% 

O top 10 apresentado representou 27,4% da despesa em medicamentos realizada em 2020. No CHULC, 
seguindo a tendência dos últimos anos, as principais substâncias ativas consumidas em 2020 são 
medicamentos anti retrovíricos utilizados no tratamento da infeção por VIH (representando 18,5% do encargo 
financeiro em consumo). Na análise desta tabela importa referir ainda a presença de três anticorpos 
monoclonais, ustecinumab, ocrelizumab e eculizumab, e do medicamento inovador nusinersen utilizado no 
tratamento da Atrofia Muscular Espinal. 

No final de março de 2020, o CHULC iniciou a distribuição de medicamentos de uso hospitalar em 
proximidade. Inspirada na experiência-piloto iniciada no Hospital de Curry Cabral, em 2016, de fazer chegar 
aos utentes, através da rede de farmácias comunitárias, medicamentos para o VIH/SIDA, o projeto 
generalizou-se em consequência da pandemia de COVID’19 e passou a constituir prática evitar a deslocação 
dos utentes ao hospital para recolha da sua medicação. Atualmente, a distribuição de medicamentos de 
dispensa hospitalar em proximidade, serve cerca de 10.000 doentes, numa média de 4.000 entregas por mês. 
Além da vontade e disponibilidade dos nossos utentes e ao empenho dos profissionais, o programa deve a 
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sua concretização às parcerias com a Ordem dos Farmacêuticos, as Associações de Farmácias e da 
Distribuição Farmacêutica. 

06.15 > programa de prevenção e resistências aos 
antimicrobianos 

As atividades desenvolvidas do GCL-PPCIRA tiveram por base três pilares fundamentais: a vigilância 
epidemiológica, o controlo das infeções, com redução das infeções associadas aos cuidados de saúde e a 
vigilância/redução do consumo de antimicrobianos que, de uma forma integrada, conduzem à redução 
das resistências aos antimicrobianos. Os resultados apresentados referentes à Vigilância Epidemiológica das 
Infeções são ainda preliminares, contemplando os dados introduzidos nas plataformas da DGS até ao 
momento. 

As Precauções Básicas em Controlo de Infeção (PBCI) são um conjunto de boas práticas, cuja 
implementação constitui a estratégia principal na prevenção da transmissão de agentes infeciosos entre 
doentes e profissionais, durante a prestação de cuidados de saúde. No CHULC é efetuada, anualmente, a 
monitorização da adesão às boas práticas da Higiene das Mãos, às restantes componentes das PBCI e à 
utilização de luvas nas Unidades Clínicas. 

A taxa global de adesão à Higiene da Mãos no CHULC foi de 79,32%, registando-se um aumento da adesão 
face ao ano de 2019 (72,35%). Esta evolução reflete a evolução lenta, mas favorável objetivada nos últimos 
anos. No gráfico 1 está discriminada a taxa de adesão por indicação, tendo-se verificado no CHULC, 
globalmente, uma taxa de adesão ao primeiro momento de 72% (63,6% em 2019). As taxas de adesão são 
mais elevadas após o risco de exposição a fluidos orgânicos e após o contacto com o doente. Isto é indicador 
de que existe perceção do momento do contacto com o doente como um risco para os profissionais, mas 
menor perceção do facto dos profissionais serem possíveis veículos de transmissão de infeção. A taxa de 
adesão por categoria profissional mostra maior adesão no grupo dos Enfermeiros (88,4%). 

 
Gráfico 1 – Taxa de adesão à higiene das mãos por indicação - CHULC, 2020. 

As Unidades Clínicas efetuam, anualmente, uma auditoria interna, que compreende a análise de 10 padrões 
de processos (colocação dos doentes, utilização de equipamentos de proteção individual, higiene das mãos, 
etiqueta respiratória, práticas seguras na preparação de injetáveis, exposição de risco no local de trabalho, 
manuseamento seguro da roupa, recolha segura de resíduos, tratamento do equipamento clínico e controlo 
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ambiental) e de 2 padrões de estrutura (conhecimento das PBCI e recursos). A auditoria é efetuada através 
da aplicação da grelha disponibilizada pela DGS. No geral as unidades apresentaram bons resultados no que 
se refere ao índice de qualidade de processos e estruturas. 

De acordo com os índices de qualidade da monitorização do uso de luvas, com base na avaliação dos seus 3 
padrões (seleção/colocação; uso/substituição; remoção), obteve-se um índice global de qualidade do 
processo de 90,19%. O número de unidades que realizam esta observação é, no entanto, ainda reduzido.  

Durante o ano de 2020 mantivemos a vigilância diária dos resultados emitidos pelo Laboratório de 
Microbiologia, e a Vigilância Epidemiológica (VE) dos Microrganismos Alerta e Problema, com notificação 
das Unidades Clínicas e implementação das medidas de prevenção e controlo de infeção. Mantivemos 
também a adesão aos programas de VE Europeus HAI-net Cirurgia e HAI-net UCI e aos programas VE-INCS 
e VE-UCIN da Direção Geral da Saúde. Os dados apresentados foram obtidos a partir dos registos efetuados, 
até ao momento, na plataforma digital da DGS, referentes ao ano de 2020.  

A VE da Infeção do Local Cirúrgico (ILC) é efetuada nas Unidades do HCC, na MAC (Ginecologia e 
Obstetrícia) e na Unidade de Cirurgia Pediátrica do HDE. Num total de 2244 cirurgias, a taxa global de 
incidência de ILC foi de 4,2%, com taxas mais elevadas na cirurgia do reto (14,3%) e cólon (9,5%), e mais 
reduzidas nas cesarianas e artroplastia do joelho; não foram registadas infeções relacionadas com 
colecistectomia. A maioria das ILC foram detetadas antes da alta hospitalar (53,7%), mas uma porção 
significativa ocorreu após a alta (44,2%). A ILC prolongou o tempo de internamento em média 9 dias, sendo 
que na artroplastia da anca se verificou o maior aumento na demora média. A maior incidência de ILC 
relacionou-se com cirurgias contaminadas sujas e mais prolongadas. 

A Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea (INCS) são situações potencialmente graves e fatais, 
justificando-se assim como alvo de VE. A maior relevância destas infeções verifica-se nos serviços de 
Hematogia/Oncologia (95 episódios; 22,1%), seguida da Medicina Interna (69 episódios; 16,1%), 
especialidade cirúrgicas (60 episódios; 14%), UCI (59 episódios; 13,8%) e especialidades médicas (54 
episódios; 12,6%). Na distribuição das INCS por origem provável, salienta-se maior relevância das INCS de 
origem desconhecida e relacionada com cateter vascular central (CVC), seguida das origens secundárias a 
infeção respiratória e urinária. Quando correlacionamos com dispositivos invasivos, a maior relevância é na 
taxa de INCS relacionada com a Ventilação Artificial Invasiva (VAI), seguida de CVC e cateter vesical. 

A importância da VE na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) prende-se com a relevância da 
Neonatalogia e a especificidade da população alvo. No CHULC é efetuada a VE-UCIN na Unidade de 
Neonatalogia da MAC e no HDE. 

Vigilância e Redução do Consumo de Antimicrobianos: o consumo inadequado de antimicrobianos é um 
dos principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento e aumento das resistências, um grave problema de 
saúde pública na atualidade. Para além do consumo global de antibióticos, assumem particular importância 
o consumo de cefalosporinas, fluoroquinolonas e carbapenemos, pelo potencial impacto na emergência de 
resistências. 

Globalmente, no ano de 2020 houve uma redução do consumo de antimicrobianos. Os consumos foram 
menores em todas as classes, à exceção dos carbapenemos e cefalosporinas de 3.ª, 4.ª e 5.ª geração, em que 
se registou um incremento (17,9% e 1%, respetivamente). Desde 2013 a evolução é no sentido da redução 
do consumo de carbapenemos e quinolonas, mas aumento do consumo de cefalosporinas. A diminuição do 
consumo de antimicrobianos em 2020 (redução de 4,2%) poderá estar relacionada com o menor número de 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

76 
 

doentes tratados, em virtude da pandemia COVID’19. Por outro lado, o aumento do consumo de 
carbapenemos, poderá estar relacionado com a menor taxa de intervenção por parte do GCL-PPCIRA sobre 
estas prescrições.  

De acordo com os dados fornecidos pelo INFARMED (janeiro a setembro de 2020) o CHULC encontra-se 
entre os melhores resultados do mesmo grupo hospitalar no que se refere aos indicadores consumo de 
antibióticos e de carbapenemos. Consideramos, no entanto, que existe ainda grande margem para melhoria. 

 
 

Gráfico 6 – Comparação do consumo de antibióticos no CHULC, nos hospitais do mesmo grupo e a nível nacional. 

 
Gráfico 7 – Comparação do consumo de carbapenemos no CHULC, nos hospitais do mesmo grupo e a nível nacional. 

Resistências aos Antimicrobianos 

Os dados relativos às resistências aos antimicrobianos foram obtidos a partir dos relatórios quadrimestrais 
elaborados pela Microbiologia, em que são considerados todos os isolamentos de todas as amostras 
provenientes dos 6 hospitais do CHULC, com exclusão de duplicados. São analisados os resultados dos 
microrganismos considerados estirpes “Alerta” e estirpes “Problema”, de acordo com a norma da DGS 
(004/2013, atualizada em 13/11/2015). No ano de 2020 foram isolados um total de 9138 microrganismos, 
com queda no primeiro e segundo quadrimestres de 2020 (-21,1 e -5,2% respetivamente), em provável 
relação com as alterações decorrentes da pandemia COVID’19, sendo que no último quadrimestre já se 
registou novo incremento (+7,5%).  

Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos (PAPA) 

Disponibilizamos, sempre que solicitado pelos clínicos, apoio na prescrição de antibioterapia, nomeadamente 
no que refere à seleção do antibiótico e dose mais adequados ao tratamento de infeções dos utentes do 
CHULC. A atividade do PAPA afigura-se de extrema exigência, quer técnica, quer em termos humanos, 
requerendo articulação com os clínicos responsáveis nos serviços, com o laboratório de Microbiologia e com 
a Farmácia. 
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Entre outras atividades, o GCL-PPCIRA elabora, anualmente, em pareceria com a AGF, um plano de Formação 
que engloba as Precauções Básicas em Controlo de Infeção (formação mandatória), e outras formações, de 
acordo com as necessidades apuradas (171 ações em 2020); organiza o curso de formação “Prevenção e 
Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde e Utilização Racional dos Antimicrobianos” (ação de 
formação obrigatória no Internato de Formação Geral); recebe profissionais de saúde e alunos (mestrados de 
enfermagem) para estágios PPCIRA; publica a Newsletter mensal do PPCIRA - o Boletim CIRA; atualiza os 
conteúdos do microsite do GCL-PPCIRA na Intranet; assinala o Dia Mundial da Higiene das Mãos (5 de maio), 
o Dia Europeu dos Antibióticos (18 de novembro) e a Semana Mundial de Consciencialização do Uso de 
Antimicrobianos (18 a 24 de novembro de 2020); Colabora com a Direção Geral de Saúde em grupos de 
trabalho e participa com o Gabinete de Gestão de Programas de Qualidade nos Centros de Referência. 

Atividades do GCL-PPCIRA direcionadas à pandemia COVID’19: 

x Assessoria técnica ao Conselho de Administração na definição de normas de funcionamento 
institucionais, visando a segurança dos utentes, profissionais e todos os que contactam com o CHULC, 
nomeadamente através de: Integração do Gabinete de Crise para a COVID’19; Elaboração de normas 
institucionais, sob a forma de Circulares Informativas, com base nos documentos emitidos pela DGS, 
ECDC e OMS; Colaboração na revisão do Plano de Contingência do CHULC. 

x Definição de fluxogramas de atuação perante caso suspeito de COVID’19; 
x Colaboração na definição de circuitos para doentes com suspeita ou confirmação de COVID’19; 
x Integração na Comissão de Escolha de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 
x Elaboração de pareceres por solicitação das Unidades Clínicas; 
x Investigação e acompanhamento de surtos; 
x 31 das ações de formação foram dirigidas à pandemia COVID’19 abrangendo um total de 1652 

formandos de todas as categorias profissionais; 
x Elaboração de um vídeo formativo para colocação e remoção do EPI, publicado no microsite COVID’19 

da página da intranet do CHULC; 
x Elaboração de posters para colocação nos outdoors do CHULC, para a promoção do uso correto de 

máscara, higiene das mãos e distanciamento físico na prevenção da COVID’19. 

As infeções associadas aos cuidados de saúde são um dos eventos adversos mais frequentes, com implicações 
e impacto no doente e nas instituições de saúde, como aumento da morbilidade e mortalidade, aumento do 
tempo de internamento e dos custos em saúde. São na sua maioria evitáveis, pelo que é fundamental um 
plano integrado e sustentado no tempo que inclua a vigilância epidemiológica, apoiada num sistema de 
alertas e de informação adequado e a implementação da estratégia multimodal das precauções básicas de 
controlo de infeção e boas práticas na utilização de antimicrobianos. O GCL-PPCIRA no âmbito das suas 
funções e competências e com os recursos que dispõe, continuará a sua área de intervenção contribuindo 
para uma cultura de segurança e de melhoria contínua, no CHULC. 

06.16 > área de integração de cuidados 

A Equipa de Gestão de Altas (EGA) é uma equipa multidisciplinar que, na sequência da sinalização efetuada 
pelos serviços de internamento, avalia e confirma as propostas de referenciação de utentes, para as unidades 
e equipas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), de acordo com os critérios e 
demais regras estabelecidas na regulamentação em vigor. Conforme preconizado, a EGA integra médicos, 
enfermeiros e assistentes sociais, acrescendo ainda duas Assistentes Tecnicas para apoio administrativo. A 
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Equipa conta também com o apoio do Administrador Hospitalar da Área de Integração de Cuidados, 
Cooperação e Ensino, em que se insere a EGA.  

Analisando a globalidade das referenciações efetuadas à RNCCI pelo CHULC, no ano de 2020, observam-se 
um total de 873 candidaturas. A estas candidaturas estão apenas associados 848 utentes, uma vez que em 
23 casos se registaram duas candidaturas e num outro foram efetuadas três. 

A referenciação à RNCCI sofreu uma redução de 9,1% (-87) face ao período homólogo (960), observada em 
todas as tipologias, com exceção da Média Duração e Reabilitação (UMDR), em que se observou uma variação 
positiva  (+23; +7%). Conforme se pode verificar na tabela seguinte, o decréscimo mais expressivo registou-
se na Convalescença (UC) (-95; -21,2%), habitualmente a tipologia mais representativa. 

Tabela 4: Candidaturas à RNCCI por Tipologia de Unidade e Especialidade 

 

As especialidades responsáveis, no seu conjunto, por 70% (72,4% em 2019) das referenciações do CHULC em 
2020 foram, tal como habitualmente, a medicina interna (461), ortopedia (80) e cirurgia geral (70). 

Nas restantes especialidades, o número total de candidaturas de 2020 é praticamente sobreponível ao de 
2019, dado que as variações negativas observadas na Convalescença e Media Duração foram praticamente 
anuladas pelo incremento da referenciação para Longa Duração e Manutenção (ULDM) (+16,7%) e, 
sobretudo, para ECCI (+75%). 

No que respeita ao tempo entre a admissão e a referenciação à EGA observou-se um aumento de 1,2 dias 
(de 25 em 2019 para 26,2 dias em 2020). O tempo entre a referenciação à EGA e a referenciação à RNCCI foi 
de 2,4 dias (mais 0,5 dias que em 2019). 

Sobre o momento em que ocorre a referenciação, 35,7% dos doentes foram referenciados no dia da alta 
clínica (7,6%) ou após a mesma (28,2%). Tendo por referência o momento da admissão em internamento, 
verifica-se que em 91% (791) dos casos, a referenciação foi efetuada mais de 7 dias após a admissão. 

Tabela 10: Momento da referenciação, considerando a alta clinica 

 

Analisando os doentes referenciados que têm uma Unidade ou Equipa da Rede como destino da alta, verifica-
se uma variação positiva dos doentes colocados em 2020, na ordem dos 13,6%, face ao ano anterior (403 em 

Total CHLC
MI, CG e 

Ort.
Outras Esp. Total CHLC

MI, CG e 
Ort.

Outras Esp. Total CHLC
MI, CG e 

Ort.
Outras Esp.

TOTAL 960 695 265 873 611 262 -9,1% -12,1% -1,1%

UC 449 326 123 354 252 102 -21,2% -22,7% -17,1%

UMDR 330 232 98 353 263 90 7,0% 13,4% -8,2%

ULDM 64 52 12 57 43 14 -10,9% -17,3% 16,7%

ECCI 117 85 32 109 53 56 -6,8% -37,6% 75,0%

Tipologia 
da Rede

2019 2020 ∆ 2020/2019 (%)

# % # %

Sem alta clinica (e sem alta hospitalar) 3 0,3% 1 0,1%

Após a alta clinica 243 25,3% 246 28,2%

No dia da alta clinica 65 6,8% 66 7,6%

24h antes alta clinica 43 4,5% 41 4,7%

24h a 48h antes alta clinica 51 5,3% 69 7,9%

Acima de 48h antes alta clinica 555 57,8% 450 51,5%

Total 960 100% 873 100%

Intervalos Temporais 
2019 2020
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2019 e 458 em 2020). As ECCI foram o destino de 233 utentes, seguindo-se a Convalescença com 144, 
enquanto a Média e a Longa Duração totalizam, respetivamente, 36 e 24, sendo esta sequência sobreponível 
à registada no ano 2019. Houve ainda 2 altas para “RNCCI – UAVC” e 19 altas para  “Cuid. Cont. Integrado”. 

No que concerne ao género dos utentes relativamente aos quais foi efetuada candidatura à RNCCI, verifica-
se que 49% (427) são do género masculino e 51% (446) do feminino. Considerando a distribuição registada 
em 2019 (46% masculino e 54% feminino), constata-se que, em 2020, ocorreu uma aproximação entre os 
respetivos pesos relativos. As faixas etárias com 65 ou mais anos perfizeram 81% do total de referenciações 
efetuadas (82% em 2019), sendo que, tal como no ano anterior, a faixa 75-84 anos, é a que apresenta maior 
expressão. 

Figura 06.1 Distribuição das referenciações de 2019 e 2020 por grupo etário. 

 

Sendo certo que 2020 foi um ano atípico, a todos os níveis, devido à pandemia, a inevitabilidade de a 
atividade do CHULC, enquanto Hospital Central de elevada diferenciação, ser fortemente marcada pela 
COVID’19, foi para todos uma certeza desde o primeiro momento, não sendo a EGA uma exceção.  

Assim, à atividade habitual da EGA, associada à referenciação para a Rede, somou-se a gestão clínica e social 
dos processos de transferência de doentes para camas contratualizadas no exterior e destas para a RNCCI, 
duplicando, desde logo, esforços e diligências, sendo esta a realidade vivida num Centro Hospitalar 
“reorganizado” a todo o momento para dar resposta à crescente procura que se impunha diariamente, tendo 
subjacente o novo desafio associado à realização dos testes para COVID’19 antes das transferências.  

Neste enquadramento, as 873 candidaturas efetuadas em 2020, menos 87 que em 2019, traduzem, 
efetivamente, um esforço assinalável, tanto das unidades de internamento referenciadoras, que para além do 
mais viram a sua lotação reduzida, como da EGA, que deixou, nesse período, de contar com alguns dos seus 
já muito escassos recursos, devido às múltiplas necessidades de profissionais para a prestação direta de 
cuidados durante o período pandémico. 

06.17 > área de apoio social 

A Área de Apoio Social tem como missão colaborar na resolução dos problemas dos utentes/doentes, bem 
como, a desenvolver todas as suas potencialidades e enriquecer as suas vidas, ajudando a prevenir as 
disfunções que possam dificultar o seu tratamento e reabilitação/cura com vista à sua reintegração social.  
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, sócio 
relacionais, organizacionais, escolares e laborais.  

Desenvolve a sua atividade utilizando métodos e técnicas específicas nos diferentes momentos (desde a 
admissão até à alta hospitalar) do processo coletivo de tratamento do doente, numa perspetiva integrada 
com os demais profissionais de saúde, que permite potenciar sinergias, numa ótica de complementaridade 
mútua, no sentido de se alcançarem as melhores soluções e os melhores resultados. 

Apresenta-se o número de episódios sociais em internamento e ambulatório. Como pode verificar-se, a 
heterogeneidade entre polos é grande, o que decorre mais das práticas de registo, do que da atividade que 
é efetivamente desenvolvida pelos Assistentes Sociais, considerando que se afigura inverosímil uma média 
mensal de aproximadamente 18,5 episódios mensais por assistente social. 

 

Conforme dados apresentados na tabela seguinte, a articulação intrainstitucional agrega mais de 1/4 da 
globalidade dos atos sociais registados (41.741), constatando-se que, em conjunto com a articulação 
interinstitucional e entrevistas sociais presenciais, perfazem aproximadamente 58% dos atos registados ou 
cerca de 84%, se consideramos ainda a pesquisa documental, a articulação com a rede informal e a entrevista 
social não presencial. No campo “outros” (1.714 atos) estão incluídos os apoios em alojamento, transportes, 
medicação, produtos de apoio, banco de roupa, apoio alimentar, produtos de bebé/criança, uma vez que não 
existem campos específicos para este tipo de registo. 

 

No curto período de tempo em análise (a partir de julho 2020), o Internamento é, como esperado, a linha de 
produção que agrega maior numero de intervenções sociais (41,7%), seguindo-se a Consulta (30,4%) e a 
Urgência (24,2%). Sem prejuízo dos défices de registo associados à alteração do Sistema de Informação e 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  Nº  

TOTAL CHULC 41 5 838 100,0% 2 517 100,0% 8 355 100,0% 203,8 18,5

HSJ 8 633 10,8% 49 1,9% 682 8,2% 85,3 7,8

HSAC 8 662 11,3% 6 0,2% 668 8,0% 83,5 7,6

HSM 5 1 328 22,7% 454 18,0% 1 782 21,3% 356,4 32,4

HDE 5 670 11,5% 594 23,6% 1 264 15,1% 252,8 23,0

Pedop - HDE 2 1 0,0% 149 5,9% 150 1,8% 75,0 6,8

HCC 9 1 528 26,2% 298 11,8% 1 826 21,9% 202,9 18,4

MAC 4 1 016 17,4% 967 38,4% 1 983 23,7% 495,8 45,1

Média 
Anual/AS

Média 
Mensal/AS

Tabela 1: Episodios Sociais 2020

Fonte: SPMS

Polo

Episódios Sociais em 
Internamento

Episódios Sociais em 
Ambulatório

Total de Episódios Sociais Assistentes 
Sociais 

#

ATOS SOCIAIS Nº %

Articulação com a rede informal 3 457 8,3%

Articulação interinstitucional 7 412 17,8%

Articulação intrainstitucional 11 609 27,8%

Diligência processual judicial ou judiciária 514 1,2%

Entrevista social não presencial 2 577 6,2%

Entrevista social presencial 5 338 12,8%

Informação social 1 372 3,3%

Parecer técnico 2 001 4,8%

Pesquisa documental/sistemas informação 4 503 10,8%

Relatório social 616 1,5%

Reunião interinstitucional 97 0,2%

Reunião intrainstitucional 319 0,8%

Reunião/conferência familiar/com a rede informal 212 0,5%

Outros 1 714 4,1%

TOTAL 41 741 100,0%

Tabela 2: Atos Sociais Realizados

Fonte: SPMS
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considerando o contexto pandémico verificado em 2020, importa salientar que o número total de episódios 
sociais de 2020 (internamento, ambulatório e urgência) observou um aumento, face a 2019, de 20,6% (+1990). 

No domínio específico Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR), ao longo do 
ano 2020, foram identificadas na MAC, 324 situações com indicadores de risco (-126; -18,3% que em 2019), 
que podem ter associadas diversas problemáticas, como por exemplo, grávida com patologia aditiva, doença 
psiquiátrica ou infeciosa, situação de carência social, entre outras. No HDE foram efetuadas 188 sinalizações 
ao NHACJR, verificando-se um decréscimo de 17,9% (-41), face ao ano transato (229 sinalizações em 2019). 
O maior número de casos estava associado ao mau trato de abuso emocional (58 casos) que corresponde a 
31% das sinalizações. 

À RNCCI e RNCP, no ano de 2020, foram referenciados pelo CHULC, um total de 1007 utentes, verificando-
se um decréscimo de 8,45%, face ao ano transato. 

Durante o ano 2020, foram admitidos no Serviço de Urgência 10.157 utentes (11.735 episódios) com suspeita 
de COVID’19, sendo que só a partir de abril há registos de admissões de utentes positivos para COVID’19. A 
intervenção do Serviço Social no Serviço de Urgência (SU) nestes casos iniciou-se em abril de 2020, 
salientando-se que a origem dos pedidos de colaboração neste âmbito teve proveniência no próprio Serviço 
de Urgência, bem como na Consulta Pós-Urgência (CPU). Assim, o Serviço Social do SU desenvolveu plano 
de intervenção com 221 doentes por motivo COVID’19, o que equivale a 2,2% do total de admitidos com 
diagnóstico ou suspeita de COVID’19, sendo que 179 tiveram origem no SU e 40 na CPU. Em 2020, a equipa 
de Apoio Social do HCC registou 655 utentes diagnosticados com COVID’19 com necessidade de intervenção 
social. O Serviço Social da MAC acompanhou 64 situações de mulheres com diagnóstico de COVID’19, sendo 
que em 3% o diagnóstico foi feito após a alta da maternidade, mantendo necessidade de acompanhamento 
e apoio do Serviço Social. 

O Programa de Alojamento, implementado no âmbito do Centro de Referência de Transplante Pulmonar 
(CRTP), apresenta uma despesa de 50 184,00€ que respeita a 240 reservas em unidade hoteleira (235 reservas 
no âmbito do CRTP e 5 da Hematologia – HSAC), registando-se uma variação negativa de 203 reservas, face 
a 2019, o que equivale a uma redução no movimento de alojamento de 45,8%. A média de despesa por 
reserva foi de 209,10€. 

Durante o ano de 2020, realça-se o desenvolvimento de diferentes projetos pela Área de Apoio Social (roupa, 
fraldas, ajudas técnicas, alimentos, Ser Solidário no CHULC), que visam concretizar uma ótica de 
responsabilidade social do CHULC. Têm vindo a ser promovidas parcerias para apoio aos utentes do CHULC, 
sendo de salientar as que se identificam em seguida: 

- Crescer Bem, por forma a solucionar temporariamente situações mais precárias de carência económica e 
de carater urgente, disponibilizou verbas mensais para apoio a utentes (Medicação = 1 615,27€; Leites e 
suplementos alimentares = 868,78€); 

 - Casa Ronald MacDonald, apoio a 15 famílias, através de alojamento no período compreendido entre 01 
de janeiro e 12 março. 

- Neya Hotel Lisboa vs Liga Amigos do Hospital de Santa Marta, no âmbito do Projeto Quarto Solidário 
verificou-se o apoio a 24 situações de famílias desfavorecidas, com correspondência a 384 diárias, o 
equivalente a uma despesa total de 35 783,00 €. 
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O Serviço Social colabora ainda na dinamização de projetos nos polos HSM (Liga dos Amigos do Hospital de 
Santa Marta; Associação de Transplantados Pulmonares de Portugal; Projeto Dou Um Sorriso) e MAC 
(Associação Passo a Passo; Movimento Vencer e Viver; Ares do Pinhal; Banco do Bebé).  

06.18 > gabinete do cidadão 

O Gabinete do Cidadão, enquanto instrumento de gestão e meio de defesa dos utentes dos Serviços de 
Saúde, tem como objetivo ser um espaço de mediação, diálogo e participação dos cidadãos enquanto 
agentes ativos e responsáveis, detentores de direitos e deveres. Este Serviço tem também a função de tratar 
e encaminhar as exposições que visam o funcionamento dos Serviços do CHULC. 

Gráfico 1 –Total de processos tratados no ano de 2020 

 

No que concerne aos resultados estatísticos apurados, tendo por base a atividade realizada no decurso de 
2020, evidencia-se o seguinte: 

x No total, foram registados 2.906 processos; 
x Foram registadas 2.271 exposições: 1.873 reclamações, 12 sugestões e 386 elogios; 
x Foram rececionados e respondidos 635 pedidos de informação; 
x Entre 2019 e 2020, houve uma diminuição de 20% de exposições efetuadas pelos utentes; 
x Os utentes apresentaram menos 528 reclamações (-22%); 
x O número de sugestões e elogios diminuiu face a 2019 (-58 elogios e -4 sugestões); 
x Tendo por base as 1.873 reclamações de que o CHULC foi alvo, em 2020, em cinco das suas principais 

áreas de atividade assistencial, este valor deverá relativizar-se em função da atividade realizada. Foi 
determinado o peso das reclamações no total destas áreas, concluindo-se que a taxa de reclamações 
(permilagem) foi, no cômputo geral das seis unidades hospitalares: 

No que se refere à tipologia das reclamações, a situação manteve-se idêntica à registada no ano anterior. Os 
dados globais referenciam duas tipologias: 

x Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, correção técnica, 
privacidade e respeito que mais reclamações motivou (879 do total); 

x Tempo de Espera para o atendimento médico não programado (superior a 1 hora) e respostas em 
tempo útil/razoável (215 reclamações). 
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O mesmo padrão também se manteve, no que se refere ao grupo profissional, sobre o qual recaiu o maior 
número de reclamações. 

 

Gráfico 4: % dos grupos profissionais visados nas reclamações 

Dos 2.906 processos registados, foram resolvidos/respondidos/arquivados/concluídos 2.033 processos. Esta 
alta taxa de resolução (70%) deve-se ao aumento de pedidos e sua total resolução e ao aumento de respostas 
aos pedidos de audição recebidos atempadamente, o que permitiu aumentar o número de propostas de 
resposta. 

Das 2.271 exposições registadas, foram resolvidas/respondidas 1.398 exposições. Este aumento da taxa de 
resposta (62%) deve-se ao empenho de todos os implicados no processo interno de elaboração e expedição 
de resposta às exposições. 

Durante o ano de 2020 foi registado um tempo médio de resposta às exposições de 102 dias, menos 144 
dias que no ano transato; 

O GC mantém uma política de proximidade com as diferentes áreas clínicas, não clínicas e de gestão, num 
pressuposto de colaboração entre serviços, para que sejam cumpridos os procedimentos e prazos de resposta 
legalmente previstos, e se implementem atempadamente medidas de melhoria. 

06.19 > comissão de qualidade e segurança 

Durante o ano de 2020, foi dada continuidade ao processo de melhoria contínua da qualidade do CHULC 
através do desenvolvimento das atividades relativas aos processos de Avaliações Externas e Gestão 
Documental. 

Processos de avaliação externa 

Acreditação e certificação ISSO pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) 4.ª fase – Planeada 
a terceira auditoria para junho de 2020, posteriormente adiada, com a avaliação de sete Áreas Clínicas, Centro 
de Investigação, Gabinete de Colheita e Coordenação de Orgãos, e realização de duas PSV para a 
Especialidade de Patologia Clínica e para a Procriação Medicamente Assistida (PMA) com o objetivo da 
revalidação da certificação ISSO. 

Certificação pela DGS através do modelo ACSA – alguns dos Centros de Referência (CRE) estiveram em 
2020 em fase de estabilização de standards obrigatórios, outros (os certificados desde 2019) em preparação 
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de visitas de acompanhamento e foi realizada e cumprida a calendarização de auditorias externas, 
nomeadamente, o CRE Coagulopatias Congénitas (14 janeiro), o CRE ECMO (10 de janeiro) e o CRE 
Neurorradiologia de Intervenção (22 de janeiro). Paralelamente, foi necessário o preenchimento do 
formulario da Comissão Nacional dos Centros de Referência (Aviso n.º 15955-G/2016, publicado no Diário da 
República n.º 244/2016, Série II de 22 de dezembro) para os restantes 14 Centros de Referência do CHULC. 

Entidade Reguladora da Saúde (ERS) no âmbito Sinas@Hospitais.  

Atualização das listas relativas às 3 dimensões: Segurança do Doente, Adequação e Conforto das Instalações 
e Focalização no Utente, nos seis hospitais do CHULC. Avaliação das dimensões da segurança do doente, 
através dos dados disponibilizados pela ACSS organismo detentor da Base de Dados da Morbilidade 
Hospitalar, com os seguintes resultados: 

 

No que diz respeito à dimensão Excelência Clínica, foram efetuadas recolhas de dados relativos a episódios 
com alta entre 1 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018 (concluída a 15 de março) e a episódios cujos 
doentes tiveram alta entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2019 (concluída a 15 de outubro). 

A recolha de dados ocorreu nas patologias em estudo na Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Enfarte Agudo 
de Miocárdio, Cirurgia Valvular e Outras Cirurgias Cardíacas, Cirurgia de Revascularização do Miocárdio, 
Cirurgia Vascular, todas com a atribuição de duas estrelas. 

Teve lugar uma inspeção pela DGS à Unidade de colheita e aplicação de tecido músculo esquelético, que 
decorreu em setembro de 2020, tendo sido atribuída ao CHULC a autorização para a colheita e aplicação de 
tecido músculo esquelético. 

Candidatura a Redes Europeias de Referência, em finais de 2019, foi lançado pela União Europeia um 
programa de candidaturas às Redes Europeias de Referência (RER), que pressupunha o cumprimento de 
vários requisitos, entre os quais, ser reconhecido como Centro de Referência no seu país, manifestar interesse 
em pertencer a uma RER e formalizar a respetiva candidatura na Plataforma on-line – SANTE DATA 
COLLECTION PLATFORM. Três dos Centros de Referência do CHULC (Cancro hepatobiliopancreático, Doenças 
hereditárias do metabolismo e Cardiopatia de intervenção estrutural) formalizaram a sua candidatura, tendo 
sido aceites nas respetivas Redes Europeias em finais de 2019 (Redes RARE-LIVER, MetabERN, GUARD-HEART, 
respetivamente). Durante 2020, deu-se início a uma série de etapas para verificação do cumprimento de 
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critérios gerais e específicos e resposta a informação adicional. No final de 2020 os três Centros encontravam-
se na fase 5 de avalição. 

Gestão Documental 

Mantiveram-se ainda 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 CHULC é constituído por 30 políticas (POL), 333 procedimentos 
multissetoriais (PM), 14 processos assistenciais integrados (PAI), 84 protocolos clínicos (PRT), 1.810 
procedimentos setoriais (PS) e 1.266 instruções de trabalho (IT), 1 Plano (de emergência, de catástrofe ou de 
contingência) e 6 Orientações. 

Durante o ano de 2020 foram revistas e publicadas 1 política, 1 Processo Assistencial Integrado, 39 
procedimentos multissetoriais, 1 Plano de contingência e 4 orientações COVID’19 abrangendo diversos 
temas. Foram ainda elaborados e aprovados, outros níveis de documentos que são definidos pela direção 
das diversas áreas do CHULC, e que refletem diferentes necessidades nomeadamente 6 protocolos clínicos, 
235 procedimentos setoriais e 212 instruções de trabalho. Toda a documentação que integra o acervo 
documental da Qualidade do CHULC foi desenvolvida por grupos de trabalho pluriprofissionais provenientes 
das diferentes áreas/especialidades/unidades. Os documentos que se encontram em vigor contaram com a 
participação de 2.487 profissionais (1.911 em funções e 576 que já deixaram o CHULC), o que representa 28% 
do universo dos profissionais do CHULC, à data de 31-12-2020 (n=8.171). 

A plataforma DOQ desenvolvida e gerida pelo Gabinete de Gestão de Programas de Qualidade do CHULC, 
permite introduzir uma maior eficiência na gestão documental e assume um papel importante como 
instrumento de comunicação com os profissionais. 

Depois do trabalho realizado no desenho e desenvolvimento da plataforma DOQ, foi dado um maior enfoque 
à sua apresentação e divulgação junto das equipas, bem como, a disponibilização de um dashboard para 
consulta de todos os profissionais, que permite: 

x A divulgação de alertas aos profissionais para determinados documentos de elevada importância - 
“Documentos em Destaque”;  

x Conhecimento dos últimos documentos publicados, quer ao nível dos documentos transversais, quer 
ao nível dos documentos da área/especialidade/unidade que integram - “Últimos documentos 
publicados”; 

x Geração, em tempo real, da seguinte informação: Índice dos documentos transversais em vigor no 
CHULC; Índice dos documentos em vigor relativos à área/ especialidade/unidade que o colaborador 
integra; Lista dos documentos em que participou, enquanto elemento do grupo de trabalho; Lista 
dos documentos que consultou - “Índice global de documentos em vigor”; 

Relativamente à utilização da plataforma DOQ, existe um aumento relativamente à consulta de documentos 
pelos profissionais, tendo sido realizadas 52.232 visualizações. 
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06.20 > comissão de tratamento de dados pessoais 

No âmbito da implementação das medidas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
legislação em vigor relativa à proteção de dados pessoais, destacam-se as seguintes atividades realizadas: 

Implementação do RGPD no CHULC  

- “Sistema de Relato de Incidentes de Violação de Dados Pessoais e Gestão de Risco”, participação na 
formação do sistema aplicacional “HER+”, para a análise dos relatos de incidentes relativos a eventual violação 
de dados pessoais, bem como a identificação de “riscos” associados à categoria de incidente de “violação de 
dados pessoais” para integrar a tabela no sistema de “Gestão de Riscos”, solicitada pelo Gabinete de 
Segurança do Doente. 

- Em colaboração com o Gabinete de Gestão e Programas da Qualidade, participação em reuniões dos grupos 
de trabalho e elaboração da revisão/atualização das políticas e respetivos procedimentos associados, em 
conformidade com o RGPD e legislação sobre a proteção de dados. 

- Iniciação da preparação de auditorias de conformidade sobre a proteção de dados pessoais através da 
elaboração de propostas de “Guião de Auditoria” e de “Grelha de Auditoria”, em colaboração com o GGPQ. 

Divulgação do RGPD no CHULC  

- Atualização do micro site da CTDP na intranet do CHULC – Crimes e Contraordenações. 

- Elaboração de propostas drafts em português/inglês para os documentos: Política de Privacidade e Código 
de Conduta no Tratamento de Dados Pessoais, em vigor no CHULC. 

- Elaboração de cartaz, diapositivos e questionários de avaliação de suporte às atividades de divulgação, 
sensibilização e formação sobre Proteção de Dados Pessoais. 

Ao nível da atuação e/ou apoio sobre a proteção de dados pessoais em sede da aplicação do RGPD, às 
estruturas organizacionais do CHULC assinalam-se a execução das seguintes atividades: 

- Elaboração e submissão de proposta ao CA, relativa à Proteção de Dados Pessoais sobre a Investigação 
Científica na área do COVID’19 (aprovado CA e publicado [CI 160/2020, de 22 de abril]), o “Regulamento de 
Estágios no CHULC” - CI 182, de 19/5/2020, o “Reforço da necessidade de cumprimento da legislação em 
vigor (CI 237/2020, de 16 de julho)” e o “Envio de resultado do teste COVID’19 com identificação do utente” 
(CA n.º 45/2020, de 15 de outubro). 

- Prestação de esclarecimentos sobre procedimentos a seguir, no âmbito do acesso ou tratamento de 
informação com dados pessoais, em sede do RGPD e legislação nacional sobre a proteção de dados pessoais. 

- Análise, esclarecimentos, emissão de orientações e pareceres sobre a proteção de dados pessoais, em 
articulação com o RAI, o EPD e a CTDP, relacionados com exposições recebidas pelo EPD e Gabinete do 
Cidadão, queixas na CADA, relatos de eventuais incidentes de violação de dados pessoais e notificações à 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).   

- Prestação de esclarecimentos e elaboração de propostas de clausulado relativos ao “Acordo de Tratamento 
de Dados Pessoais” (art.º 28º do RGPD – Subcontratante), a integrar nos protocolos e contratos entre o 
CHULC e outras entidades com corresponsabilidade no tratamento de dados pessoais. 
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- Prestação de esclarecimentos e elaboração de “minutas” de propostas sobre a “Avaliação de Impacto sobre 
a Proteção de Dados (AIPD – art.º 35.º e 36.º do RGPD), designadamente no âmbito dos sistemas de 
videovigilância para proteção de pessoas e bens, e em sede de prestação de cuidados de saúde, projetos de 
videoconsultas-Telessaúde do CHULC, de informatização do PPCIRA, desenvolvimento de aplicação para 
smartphone - com conteúdo educacional interativo para adolescentes, denominada “AppAdol”, na Unidade 
de Ginecologia da Infância e Adolescência da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, integrado na consulta “Mais 
vale prevenir” e utilização de “videochamadas” realizadas no âmbito do projeto “Próximo de Ti”, no CHULC. 

- Realização de reuniões de esclarecimentos e apoio na elaboração e revisão do preenchimento do ficheiro 
referente ao “Registo da Atividade de Tratamento”, conforme requisito do art.º 30.º do RGPD. 

A pandemia COVID’19 teve impacto nas atividades presenciais de sensibilização e formação sobre a proteção 
de dados pessoais, tendo sido utilizada a plataforma da Microsoft Teams para ações de formação online. Foi 
também adotado o regime de teletrabalho, sempre que aplicável, para a prestação de esclarecimentos ou 
emissão de pareceres. 
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07 > investigação 
O Centro de Investigação está sediado no Hospital Dona Estefânia, onde dispõe dos seguintes gabinetes de 
trabalho: Gabinete da Unidade de Ensaios Clínicos, Gabinete de Análise Epidemiológica e Estatística e 
Gabinete de Registo e Apoio aos Projetos. 

A atividade do Centro de Investigação foi afetada pela pandemia COVID’19 durante o ano de 2020. A fase 
mais crítica ocorreu durante o período de emergência decretado pelo Governo, em que vários elementos da 
equipa passaram ao regime de teletrabalho. Durante todo o ano de 2020 as reuniões com os investigadores 
foram muito afetadas, quer pelo impedimento de reuniões presenciais, quer pela sobrecarga clínica de alguns 
investigadores que estavam na linha da frente.  

A Unidade de Ensaios Cínicos (UEC) tem a missão de apoiar a investigação com promotor externo 
desenvolvida no CHULC. Em 2020, a UEC desenvolveu as seguintes atividades: 

x Lançamento de concurso público para contratação de Contracting Research Organization (CRO) para 
reforçar a coordenação de estudos/ensaios clínicos no CHULC; 

x Solicitação à NMS|FCM a colaboração para elaboração de um programa de formação presencial em 
ensaios clínicos dirigido aos farmacêuticos hospitalares do CHULC. Contudo, devido à pandemia e 
confinamento, não foram reunidas as condições para que a NMS|FCM pudesse apresentar o 
programa, projeto que será retomado em 2021 num formato não presencial; 

x Promoção, em articulação com a AGIE e a Área da Farmácia, para a avaliação e identificação dos 
problemas relacionados com os sistemas de monitorização da temperatura nos Serviços 
Farmacêuticos das unidades hospitalares do CHULC, e realização de ações corretivas até total 
resolução do problema. 

x Definição de um circuito para a obtenção dos certificados de calibração dos equipamentos nas 
unidades hospitalares do CHULC e envio aos promotores/CRO, com centralização do processo na 
UEC e na AGIE; 

x Consultoria e colaboração ativa com o Gabinete de Auditoria Interna para a realização da primeira 
auditoria interna na área dos estudos clínicos com promotor externo, a qual decorreu nos dias 5 e 6 
de novembro de 2020. Foram incluídas 4 especialidades (cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, 
pediatria médica), 8 investigadores principais e um total de 14 estudos clínicos; 

x Contacto regular com as Equipas de Investigação, Serviços Farmacêuticos e Promotores, no sentido 
de atrair para o CHULC mais estudos/ensaios clínicos e fazer deste um centro de grande interesse 
para a investigação clínica com promotor externo; 

x Dada continuidade à consolidação do circuito para monitorização de todo o percurso documental 
de autorização dos estudos/ensaios clínicos com promotor externo, desde a receção da proposta, 
por forma a melhorar a quantidade e qualidade dos dados e permitir o cálculo confiável de vários 
indicadores de desempenho; 

x Colaboração com o promotor Janssen para a simplificação do processo de submissão dos estudos 
clínicos no CHULC, com a elaboração de um MCTA (Master Clinical Trial Agreement) submetido a 
aprovação do CA em 23/12/2020. A incorporação deste novo processo, irá resultar numa acentuada 
redução no tempo despendido na revisão dos acordos e documentos chave, aprovação dos 
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documentos finais entre PARTES e submissão ao CA, simplificação do processo de assinaturas e 
otimização dos tempos de aprovação dos EC deste promotor no CHULC. 

Foram analisados e negociados 40 contratos financeiros de novos estudos/ensaios clínicos e, análise e 
submissão de 21 emendas aprovadas. Procedeu-se à preparação, revisão e finalização de 9 estudos/ensaios 
clínicos para submissão à Comissão de Ética para a Saúde (CES) e/ou ao CA. Procedeu-se ao 
acompanhamento, monitorização e registo de 133 questionários de exequibilidade (feasibilities) e foi 
faturado um total de 340 mil € (+9,2% vs. 2019). 

O número de estudos clínicos (estudos observacionais, estudos com intervenção, ensaios clínicos) com 
promotor externo aprovados em 2020, foi de 40. Em 2019 tinham sido aprovados 27, ou seja, menos 13 
estudos. À data de 31/12/2020 estavam em fase de avaliação (CES, CA) 9 estudos clínicos e em fase de 
preparação ou negociação com o promotor ou CRO, 27 processos. As especialidades que mais contribuíram 
com novos estudos clínicos em 2020 foram a cardiologia (7), a dermatovenerologia (4) e a pediatria médica 
(4). Desde 2016, foram autorizados um total de 172 estudos/ensaios clínicos, distribuídos pelos seis polos. 
Comparando com o período homólogo de 2019, em 2020 constata-se que na globalidade, o número de 
estudos clínicos aprovados sofreu um acréscimo de 48%. 

Dos 40 estudos clínicos aprovados em 2020, 37,5% foram ensaios clínicos e/ou estudos com intervenção, e 
62,5% estudos observacionais. Ou seja, o aumento verificado no número total de estudos clínicos no CHULC 
é atribuível a um acréscimo no número de estudos observacionais. Relativamente aos ensaios clínicos, 
continuam a ser maioritariamente de fase III (10 ensaios) e em número significativamente inferior de fase 
II/IIB (2 ensaios). Em 2020 foram encerrados 11 estudos clínicos, dos quais 8 estudos observacionais e 3 
ensaios clínicos. 

Dos 155 estudos clínicos que se encontram ativos, 75 são ensaios (48,4%), 11 estudos com intervenção (7,1%) 
e 69 estudos observacionais (44,5%). 

Em janeiro de 2020, o CA determinou que o Centro de Investigação passava a ser a entrada única para 
submissão de pedidos de autorização ao CA de projetos da iniciativa do investigador realizados no CHULC. 
Esta função ficou centralizada no GRAP. Este circuito foi implementado para permitir a centralização do 
processo e a articulação direta com os investigadores, diminuindo a dispersão de informação e garantindo a 
instrução dos dossiers e os documentos-chave de avaliação do projeto. Permite assim obter uma informação 
mais completa e concisa sobre a atividade de investigação desenvolvida em cada Unidade Clínica, com 
especial vantagem para a resposta ao Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN). 

Em 2020 foram registados 163 pedidos de submissão, 28 no âmbito de teses académicas. Foram submetidos 
6 projetos ainda no final de 2019, que entraram para a contabilidade dos projetos submetidos em janeiro 
2020. Destes 163, seis pedidos ficaram sem efeito (2) ou em standby (4), a aguardar outras oportunidades 
para avançar. Consideram-se, ainda, 4 pedidos que correspondem à necessidade prévia de obter uma 
declaração institucional para submissão de candidatura a financiamento científico, e 2 referentes a pedido de 
submissão para efeitos de publicação. No final, consideraram-se 151 pedidos submetidos em 2020.  

Até 31/12/2020 foram aprovados 78 (51,6%) dos 151 projetos. Entretanto, em março 2021 já se encontravam 
aprovados 107 (71%) dos projetos submetidos em 2020. 

Foram submetidos 46 projetos sobre a temática clínica de COVID’19, representando 30,5% do total de 
projetos em 2020, e 44,7% do subtotal de projetos submetidos a partir de abril. 
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O Gabinete de Análise Epidemiológica e Estatística presta apoio metodológico aos projetos de 
investigação da iniciativa do investigador, quando solicitado. Em 2020 recebeu 21 novos pedidos de apoio 
metodológico a estudos de diversas tipologias; manteve ainda o apoio aos projetos em curso, iniciados em 
anos anteriores. No total, apoiou 40 projetos em 2020, entre novos e em decurso, iniciados em anos 
anteriores. 

Tabela 07.1 Tipologia dos estudos que solicitaram apoio em 2020 

Tipo de Estudo N 

EI Procedimento terapêutico  1 

EO Procedimento terapêutico  4 

EO Procedimento de diagnóstico 3 

EO Estudo epidemiológico 7 

EO Análise de casuística clínica 1 

EO Outro tipo de estudo 5 

Total 21 

Em 2020, foram publicados 12 artigos sobre estudos apoiados pelo GAEE, com revisão por pares (peer-
review), a maioria em revistas de circulação internacional indexadas na PubMed Central®. 

Desde a sua criação em 2010, o GAEE já apoiou 540 projetos, 105 (19,4%) das quais dizem respeito a teses 
académicas. 

O Gabinete de Registo e Apoio aos Projetos, regista a investigação realizada no CHULC e notifica-a à 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) em reposta ao IPCTN. O registo da Investigação 
no CHULC é feito em base própria do Centro de Investigação. A resposta ao IPCTN é atualmente institucional 
e centralizada pelo GRAP, embora internamente a recolha de informação continue a ser feita de forma 
setorial, pelas unidades I&D. 

O registo relativo ao ano de 2020 será completado no final da resposta ao IPCTN20, solicitada pela DGEEC, 
que se prevê que ocorra no primeiro semestre de 2021. Assim, os últimos dados completos sobre a 
Investigação no CHULC dizem respeito a 2019 (IPCTN19), coligidos e registados em 2020. O pedido de 
informação relativa a 2019 iniciou-se em janeiro 2020. Foram preparados os ficheiros/relatório para cada 
Unidade I&D, com a informação prévia sobre a atividade científica e de investigação. Em 2020, o IPCTN19 
continha 1098 entradas. No final da resposta, foram validadas e atualizadas 1138 entradas, das quais 801 
correspondiam a investigadores ativos em 2019 (criadas 40 novas) e 337 correspondiam a investigadores não 
ativos. 

Assim, no IPCTN19, respondido em 2020, foram registados 801 investigadores, envolvidos em 544 projetos 
de investigação ativos. Um terço destes são novos projetos submetidos em 2020 e dois terços transitam de 
anos anteriores.  

Dos 544 projetos, 163 tinham promotor externo, sendo 110 promovidos pela indústria farmacêutica e 51 
promotor académico (sociedades científicas, grupos hospitalares e redes nacionais e internacionais). De 
anotar que 155 projetos se desenvolveram em parceria, 106 com parceiros nacionais e 18 com parceiros 
internacionais.  

Em 2019, dos 801 investigadores registados, 495 eram do sexo feminino. Quanto ao perfil profissional, 86,5% 
eram Médicos, 5,6% Enfermeiros, 5,1% Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e 2,8% Técnicos Superiores/ 
Técnicos Superiores de Saúde. Quanto ao perfil académico, a maioria dos investigadores é licenciada ou, no 
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caso dos médicos, com mestrado integrado em medicina. Foram registados 20 (2%) investigadores com o 
grau de mestre e 37 (5%) com doutoramento.  

Além dos itens solicitados no IPCTN, têm sido internamente registados os detalhes de cada projeto de 
investigação: se concluídos ou a decorrer e tipologia do estudo (intervenção ou observacional; da iniciativa 
do investigador ou com promotor). 

No total dos projetos registados, 163 desenvolveram-se com o apoio parcial ou total de promotores externos. 
Estes incluem estudos com intervenção, maioritariamente ensaios clínicos da iniciativa de promotor industrial 
(89 projetos) e diversos estudos multicêntricos envolvendo sociedades científicas e universidades nacionais 
e internacionais (74 projetos).  

Nos 12 anos de resposta ao IPCTN (2008-2019), tem havido um aumento sustentado do número de projetos 
de investigação, estando o CHULC sempre classificado nos primeiros lugares, entre as 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). 

Figura 07.1 Evolução do número de investigadores e projetos reportados no . Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico 
Nacional (IPCTN) 

 

Em 2019 foram identificadas 901 apresentações em reuniões científicas nacionais e internacionais de autores 
do CHULC, sendo 482 comunicações orais e 387 posters; admite-se que esta informação esteja subestimada. 

Destacam-se os seguintes projetos com o apoio do GRAP: 

x 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). 
Participação ativa do Serviço de Otorrinolaringologia (ORL) do CHLC, em articulação com a AGFC, o 
Serviço de genética e o GRAP. Este projeto iniciou-se em abril 2018 e tem data prevista de término em 
2022. 

x Projeto de desenvolvimento de uma aplicação de telemóvel para acompanhamento da gravidez de risco 
hipertensivo e de risco de parto pré-termo – AppGravidez segura, protocolo de cooperação científica 
entre o CHULC e o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). É um projeto da iniciativa de 
investigadores da MAC e encontra-se em curso. Durante 2020, foi possível apresentar ao Conselho de 
Administração do CHULC o formato quase final da aplicação. Foi efetuada a Avaliação de Impacto nos 
dados Pessoais, conforme previsto no RGPD.  
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x Apoio de duas candidaturas à Bolsa da Associação Portuguesa de Urologia (APU) 2020: Projeto 
“Molecular characterization of intraductal and cribriform prostate cancer: the future of exosomes as 
biomarkers”, submetido pelo Dr. Rui Bernardino, do serviço de Urologia do CHULC, que recebeu a Bolsa 
APU 2020 no valor de 10.000€; Projeto “Espectometria de massa de alta resolução em medicina 
personalizada: proteoma urinário e desregulação de vias biológicas de inflamação como biomarcadores 
de mau prognóstico em doentes com carcinoma urotelial da bexiga t1”, submetido pela Dr.ª Mariana 
Medeiros, do serviço de Urologia do CHULC, que recebeu uma menção honrosa da APU.  

O Centro de Investigação gere o Fundo de Financiamento da Investigação do CHULC, que se destina ao 
desenvolvimento das estruturas comuns de apoio à investigação do CHULC e ao apoio financeiro da 
investigação da iniciativa do investigador, apoio à publicação paga de estudos e despesas legais necessárias 
ao desenvolvimento de projetos de investigação. O GRAP centraliza o circuito de candidaturas a este Fundo, 
sendo responsável pela sua operacionalização, nomeadamente a submissão de candidaturas, divulgação de 
prazos e articulação com outras estruturas do CHULC envolvidas. Em 2020 foram abertos 6 concursos nas 
modalidades de apoio à publicação (até 500 euros), em que 4 candidaturas foram elegíveis e comparticipadas 
e apoio aos projetos em pequenas quantias (até 5000 euros), que resultou numa candidatura comparticipada. 

O Centro de Investigação colaborou no 2.º Ciclo de Estudos (2019-2020) do Mestrado em Gestão da 
Investigação Clínica, uma formação avançada patrocinada pelas Universidade NOVA de Lisboa (Nova 
Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, NOVA Information Management School e Escola Nacional 
de Saúde Pública) e a Universidade de Aveiro. A colaboração consistiu em proporcionar a duas alunas de 
mestrado o estágio curricular centrado no treino da coordenação de ensaios clínicos com promotor externo 
no CHULC. 

O Anuário de Publicações do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, volume 4, 2018, elaborado 
em 2020, encontra-se concluído e publicado na página da Internet do CHULC. O Centro de Investigação em 
coedição com as Bibliotecas do CHULC coligiram no referido volume de 2018, 456 publicações de autores 
do CHULC, sendo 407 artigos e 49 capítulos de livro. Dos artigos, 337 (83%) estão indexados na PubMed 
Central®. Em 2020, começou também a ser elaborado o volume 5 relativo às publicações de 2019.  

O CHULC pertence ao consórcio “PtCRIN – Rede Portuguesa de Infraestruturas de Investigação Clínica”. Esta 
rede por sua vez está integrada na rede europeia European Clinical Research Infrastructure Network - 
Integrating Activity (ECRIN-IA). A PtCRIN inclui 14 instituições hospitalares e académicas e destina-se a 
promover ensaios clínicos de natureza académica, sendo o Centro de Investigação o interlocutor do CHULC. 
Em 24/04/2020, por Despacho n.º 4958/2020, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a PtCRIN 
foi integrada no Roteiro Nacional de Infraestruturas. 

O CHULC foi um dos dois hospitais selecionados a nível nacional pela Agência de Investigação Clínica e 
Inovação Biomédica para integrar o projeto piloto que visa estimular a investigação clínica e a inovação 
biomédica nos centros de investigação de unidades de saúde. 
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08 > recursos humanos 
A estrutura de recursos humanos do CHULC tem vindo a ser reforçada nos últimos anos de forma a satisfazer 
as necessidades existentes. A par deste reforço tem sido adotada uma política de melhoria de processos, de 
integração de especialidades clínicas e da unificação dos diversos serviços de apoio existentes nas várias 
unidades hospitalares. O desenvolvimento desta política tem conduzido a uma melhor adequação do perfil 
dos vários grupos profissionais e à melhoria contínua da qualidade da prestação de cuidados de saúde, que 
constitui objetivo essencial de gestão do Centro Hospitalar. 

Acresce referir que 90% dos profissionais do CHULC possuem uma relação jurídica de emprego sem termo, 
o que garante uma maior estabilidade profissional e de gestão de ativos. 

Como se pode verificar pela análise dos capítulos seguintes e resultado da política de recrutamento, o CHULC, 
apresenta uma média de idades dos seus profissionais na ordem dos 43 anos, sendo o grupo profissional dos 
dirigentes aquele que apresenta a média etária mais elevada (52 anos). 

Sublinhe-se, também, a visível diferenciação do nível de escolaridade dos colaboradores com um número 
crescente de habilitações literárias a nível de mestrados e pós-graduações, a qual ganhou maior intensidade 
no período de 2018/2020. 

O CHULC apresenta uma taxa elevada de rotatividade de 22,3%, explicada em larga medida pela pandemia 
da doença COVID’19. 

A taxa geral de absentismo de 11,4% aumentou ligeiramente em 2020, face ao ano anterior, mantendo-se, 
contudo, dentro da média do sector da saúde, em Portugal. Também aqui a pandemia da doença COVID’19 
é responsável por cerca de 10% do aumento da taxa de absentismo face ao ano anterior (com cerca de 29 
mil dias de ausências). 

Os dias de ausência por acidente de trabalho aumentaram 11,06% face a 2019.  

O setor de recrutamento e seleção revela-se cada vez mais importante, com 38 procedimentos concursais e 
2.747 candidatos, sendo um setor dinâmico no meio da pandemia. 

O crescimento dos estágios extracurriculares e internacionais manteve-se, apenas interrompido pelas 
restrições de segurança do doente e dos próprios alunos. 

08.01 > grupos profissionais 

O número de colaboradores do CHULC registou um aumento de 7,8% (+590 colaboradores), face a 2018, e 
de 2,9% (227 colaboradores) face a 2019. O aumento percentual foi mais acentuado nos grupos profissionais 
de dirigente, técnico superior, assistente operacional e enfermagem. 
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Tabela 08.1 Número de efetivos por grupo profissional (2018-2020) 

Grupo Profissional 2018 2019 2020 ∆%  
2018/2020 

∆%  
2019/2020 

Total 7 576 7 939 8 166 7,8% 2,9% 
Dirigente 35 44 47 34,3% 6,8% 
Médico 1 056 1 068 1 085 2,7% 1,6% 
Internos 565 582 538 -4,8% -7,6% 
Enfermeiros 2 551 2 710 2 797 9,6% 3,2% 
TDT 640 655 685 7,0% 4,6% 
TS Saúde 60 74 74 23,3% 0,0% 
Técnico Superior 138 129 135 -2,2% 4,7% 
Assistente Técnico 709 741 767 8,2% 3,5% 
Assistente Operacional 1 779 1 894 1 996 12,2% 5,4% 
Outro 43 42 42 -2,3% 0,0% 

Uma vez que se dispõe de colaboradores com cargas horárias semanais diferentes, designadamente 35h e 
40h, importa efetuar a análise em valores padrão. Foi considerado 1 ETC = 35h/semana. No período de 
2019/2020, os ETC apresentam uma ligeira subida (2,8%). 

Tabela 08.2 Número de ETC (35h) por grupo profissional (2018-2020) 

Grupo Profissional 2018 2019 2020 ∆% 
 2017/2019 

∆% 
 2018/2019 

Total 7 765 8 120 8 349 7,5% 2,8% 
Dirigente 38 46 49 30,4% 6,2% 
Médico 1 092 1 109 1 137 4,2% 2,6% 
Internos 645 665 615 -4,6% -7,6% 
Enfermeiros 2 562 2 723 2 808 9,6% 3,1% 
TDT 650 652 682 4,9% 4,6% 
TS Saúde 59 73 73 22,2% -0,9% 
Técnico Superior 146 136 142 -2,9% 4,5% 
Assistente Técnico 749 779 804 7,4% 3,3% 
Assistente Operacional 1 779 1 894 1 996 12,2% 5,4% 
Outro 44 43 43 -3,5% -0,3% 

08.02 > relação jurídica de emprego 

Analisando o quadro seguinte, verifica-se que o número de Contratos de Trabalho em Funções Públicas com 
Termo Resolutivo (CTFPTR) diminuiu 4,3% no período 2018/2020 e 7,8% no período 2019/2020. 

Os Contratos Individuais de Trabalho (CIT) sem termo aumentaram ao longo dos últimos anos, sendo que no 
período 2018/2020 a variação foi de mais 13,4% indiciando estabilidade no vínculo organizacional.  

Os CIT com termo aumentaram face ao ano passado, devido a admissões ao abrigo da pandemia COVID’19, 
representando 399 colaboradores em 2020; 

Os colaboradores com Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por Tempo Indeterminado (CTFPTI) 
diminuíram entre 6,2% (período 2018/2020) e 3,9% (no período 2019/2020) refletindo a saída de 
colaboradores, nomeadamente por aposentação e ou saída por concursos para outras Instituições. 

Mantém-se a tendência de aumento das relações jurídicas de emprego constituídas ao abrigo do Código do 
Trabalho. 
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Tabela 08.3 Número de efetivos por tipo de vínculo, em trabalho subordinado (2018-2020) 

Vínculo 2018 2019 2020 ∆%  
2018/2020 

∆% 
 2019/2020 

Total 7 563 7 939 8 166 8,0 2,9 
Cedência de Interesse Público 15 20 21 40,0 5,0 
Comissão de Serviço 11 9 9 -18,2 0,0 
CTFPTR 564 586 540 -4,3 -7,8 
CIT C/Termo 34 167 399 1073,5 138,9 
CIT  S/Termo 3 525 3 826 3 996 13,4 4,4 
CTFPTI 3 414 3 331 3 201 -6,2 -3,9 

08.03 > estrutura etária 

A idade média dos colaboradores no período compreendido entre 2018 e 2020, mantém-se nos 43 anos. Este 
valor é explicável pela admissão de colaboradores de grupos etários mais baixos. 

Tabela 08.4 Média de idades por grupo profissional (2018-2020) 

Grupo Profissional 2018 2019 2020 
Média Global 43 43 43 
Dirigente 57 52 52 
Médico 50 50 49 
Internos 29 29 30 
Enfermeiros 39 39 39 
TDT 46 46 46 
TS Saúde 51 49 49 
Técnico Superior 43 45 44 
Assistente Técnico 46 46 47 
Assistente Operacional 47 47 46 
Outro 49 50 51 

08.04 > níveis de escolaridade 

No que concerne à diferenciação dos colaboradores do CHULC, verificamos, desde 2018, um significativo 
reforço das habilitações literárias ao nível dos mestrados, pós-graduações e cursos de especialização. 

Tabela 08.5 Número de efetivos por habilitação literária (2018-2020) 

Habilitação Literária 2018 2019 2020 ∆% 
2018/2020 

∆% 
2019/2020 

Total 7 576 7 939 8 166 7,8 2,9 
Doutoramento 27 30 29 7,4 -3,3 
Mestrado 810 927 957 18,1 3,2 
Pós-Graduação 66 73 73 10,6 0,0 
Especialização 104 131 130 25,0 -0,8 
Licenciatura 3 242 3 367 3 471 7,1 3,1 
Bacharelato 481 459 446 -7,3 -2,8 
Curso Médio 1 1 1 0,0 0,0 
Curso Técnico Profissional 5 6 7 40,0 16,7 
10 -12 Anos Escolaridade 1 505 1 590 1 691 12,4 6,4 
9 Anos Escolaridade 727 776 814 12,0 4,9 
6 -8 Anos Escolaridade 390 376 367 -5,9 -2,4 
4 Anos Escolaridade 216 201 178 -17,6 -11,4 
< 4 Anos Escolaridade 2 2 2 0,0 0,0 
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Saliente-se que, no período 2018-2020, cerca de 62% dos colaboradores dispunha de habilitações literárias 
superiores ao 12.º ano de escolaridade. Verifica-se uma variação positiva de dois dígitos em habilitações de 
cursos de especialização pós-licenciatura, mestrado e de um dígito nos doutoramentos. Esta curva 
ascendente de diferenciação científica representa um esforço relevante para a qualidade técnica necessária à 
melhoria contínua da prestação de cuidados de saúde diferenciados. 

08.05 > taxa de rotação e absentismo 

Em 2018, a taxa de rotatividade situou-se nos 10,2% e, em 2019, verificou-se um valor de 12,6%, aumentando 
para 22,3%, em 2020. Este último valor explica-se pela necessidade de dotar o Centro Hospitalar dos recursos 
suficientes para fazer face à pandemia da doença COVID’ 19, às saídas por aposentação, para outros serviços 
e organismos, e por inadaptação à realidade do Centro Hospitalar, sobretudo em face da situação pandémica 
vivida neste último ano. 

No período 2019/2020 o grupo profissional dos Dirigentes registou uma diminuição da variação da taxa de 
rotatividade (de 18,2% para 14,9%). 

Por sua vez, registou-se um aumento da taxa de rotatividade nos internos (de 51,9% em 2018, para 113,4% 
em 2020).  

As oscilações devem-se, sobretudo: 

x À dinâmica própria dos regimes de mobilidade; 
x A fatores externos como os concursos de outras instituições do SNS; 
x À autonomia concedida ao Conselhos de Administração para a contratação de ativos no âmbito da 

pandemia do COVID’19; 
x Às condições de especial complexidade e pressão do trabalho em período de pandemia. 

Tabela 08.6 Taxa de rotatividade por grupo profissional (2018-2020) 

Grupo Profissional Taxa de Rotação (%) 
2018 2019 2020 ∆% 2018/2020 ∆% 2019/2020 

Total 10,2 12,6 22,3 118,5 23,9 
Dirigente 10,0 18,2 14,9 48,9 -18,1 
Médico 6,4 5,9 15,5 142,2 162,5 
Internos 51,9 67,4 113,4 118,6 68,1 
Enfermeiros 8,8 9,7 17,5 99,1 80,2 
TDT 2,8 4,4 9,7 245,2 123,1 
TS Saúde 1,7 2,7 4,7 183,8 75,0 
Técnico Superior 5,1 8,5 12,4 144,6 46,6 
Assistente Técnico 4,6 5,7 18,2 293,4 218,7 
Assistente Operacional 7,1 10,2 16,0 126,2 57,0 
Outro 1,2 1,2 2,4 104,8 100,0 

Considerando que, segundo Watson (2005), a rotatividade não é em todos os aspetos negativa e que uma 
rotatividade com índices em torno de 15% proporciona equilíbrio financeiro, pois a substituição de um 
funcionário que tem um mau desempenho por outro de desempenho superior tende a melhorar a 
produtividade e a rentabilidade da organização, salienta-se que os enfermeiros, os assistentes técnicos e os 
assistentes operacionais estão acima do valor de referência. Os técnicos superiores estão abaixo do valor de 
referência, ao passo que os TSDT e TSS apresentam taxas de rotatividade de um dígito apenas. 
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Tabela 08.7 Caracterização das varias tipologias de saída dos profissionais de saúde (2018-2020) 

Tipologia das Saídas ANO ∆% 
2018/2020 

∆% 
2019/2020 2018 % 2019 % 2020 % 

Total 603 100,0% 816 100,0% 855 100,0% 41,8% 4,8% 
Aposentação/reforma 69 11,4% 79 9,7% 109 12,7% 58,0% 38,0% 
Rescisão/Denúncia 420 69,7% 434 53,2% 509 59,5% 21,2% 17,3% 
Mobilidade/Comissão de serviço 7 1,2% 8 1,0% 11 1,3% 57,1% 37,5% 
Licença s/ vencimento 3 0,5% 9 1,1% 4 0,5% 33,3% -55,6% 
Outros 104 17,2% 286 35,0% 222 26,0% 113,5% -22,4% 

Em 2019, as saídas por denúncia contratual/rescisão de contrato tiveram um peso de 53,2%, ao passo que, 
em 2020, o peso percentual foi de 59,5%. 

A tabela seguinte permite conhecer, no período 2018/2020, o total de dias de ausência ao trabalho (não 
tendo sido consideradas as férias) por grupo profissional. 

Tabela 08.8 Dias de calendário de ausência por grupo profissional (2018-2020) 

Grupo Profissional 2018 2019 2020 ∆% 
2018/2020 

∆% 
2019/2020 

Total 241 058 239 524 292 759 21,4 22,2 

N.º Efetivos 7 576 7 939 8 166 7,7 2,8 
Rácio faltas per capita 31,8 30,2 35,9 12,7 18,9 
Dirigente 130 125 288 121,5 130,4 
Médico 30.086 27.046 27.848 -7,4 3,0 
Internos 15.974 14.727 13.084 -18,1 -11,2 
Enfermeiros 88.851 86.849 107.456 20,9 23,7 
TDT 16.483 18.786 20.007 21,4 6,5 
TS Saúde 1.254 2.468 2.469 96,9 0,0 
Técnico Superior 2.694 2.602 2.704 0,4 3,9 
Assistente Técnico 17.776 18.387 27.322 53,7 48,6 
Assistente Operacional 67.650 68.253 91.057 34,6 33,4 
Outro 160 281 524 227,5 86,5 

A respetiva análise permite verificar que se passou de cerca de 32 dias de faltas por colaborador em 2018, 
para 36 dias em 2020, mantendo-se uma ligeira tendência decrescente no ano de 2019 (30 dias per capita). 
Este aumento assenta em principalmente nas ausências provocadas por doença, em especial pela COVID’19 
(casos positivos, isolamento profilático), e ausências provocadas para assistência a familiares. 

Tabela 08.9 Dias de calendário de ausência por COVID’19 

Grupo Profissional Faltas 
COVID’19 

Total 28 644 
Dirigente 0 
Médico 1458 
Internos 1026 
Enfermeiros 11085 
TDT 1605 
TS Saúde 187 
Técnico Superior 464 
Assistente Técnico 4425 
Assistente Operacional 8229 
Outro 165 

Pelo quadro acima, verificamos, que 9,35% dos dias de ausência são explicáveis, por motivos ligados ao 
COVID’19 (doença, isolamento profilático ou assistência a familiares). 

Tabela 08.10 Dias de calendário de ausência por motivo (2018-2020) 

Tipologia da Ausência ANO 
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2018 % 2019 % 2020 % ∆% 
2018/2020 

∆% 
2019/2020 

Total 241058 100,6% 239524 87,9% 272499 100,0% 13,0% 13,8% 
Acid.Serv./D Prof 8650 3,6% 14942 5,5% 16594 6,1% 91,8% 11,1% 
Doença 119685 50,0% 114750 42,1% 146467 53,7% 22,4% 27,6% 
Formação 10833 4,5% 11215 4,1% 3260 1,2% -69,9% -70,9% 
Parentalidade 78041 32,6% 79188 29,1% 80454 29,5% 3,1% 1,6% 
Outras 23849 10,0% 19429 7,1% 25724 9,4% 7,9% 32,4% 

Os dias de ausência por acidente de trabalho/doença profissional, registaram um aumento de 91,8% face a 
2018 e de 11,1% face a 2019, explicando-se parcialmente pelo enquadramento da infeção por COVID’19 no 
regime das doenças profissionais.  

Os dias de ausência por doença aumentaram 22,4% face a 2018 e 27,6% face a 2019, tendo representado 
50% do total da tipologia de ausências.  

Os dias de ausência para formação diminuíram em 69,9% face a 2018, acentuando o decréscimo face a 2019 
(70,9%). Esta quebra formativa é explicada pela pandemia que condicionou as atividades formativas. O peso 
anual destas ausências em 2020 foi de 1,2%, quando em 2019 tinha sido de 4,1%. 

No que respeita às ausências por parentalidade verificou-se um ligeiro aumento do número de dias de 
ausência face a 2019 (1,6%). De salientar que esta variável é externa à organização e depende do contexto 
social. 

A taxa média de absentismo no setor da saúde foi de 11,4% em 2018, segundo o balanço social do Ministério 
da Saúde (disponível em https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/Relat%C3%B3rio-Social-
MS_SNS-2018-002.pdf), pelo que o CHULC, se situou, nesse ano, abaixo desse valor de referência com 9,3% 
em 2018. Em 2019, a taxa de absentismo era de 9,2% e em 2020 aumentou para 10,9% conforme se pode 
verificar no quadro seguinte. A taxa de absentismo, em 2020, é mais elevada nos assistentes operacionais 
(13,9%), assistentes técnicos (10,8%), técnicos superiores de saúde (10,2%) e nos enfermeiros (11,7%). Abaixo 
da média estão os dirigentes (1,9%), os médicos e internos (7,8% e 7,4%, respetivamente), os técnicos 
superiores (6,0%) e os TSDT (8,8%). 

Tabela 08.11 Taxa de absentismo (2018-2020) 

Grupo Profissional 
      ∆%  

2018/2020 
∆% 

 2019/2020 2018 2019 2020 
Total 9,3% 9,2% 10,9% 0,0% 0,0% 
Dirigente 0,9% 0,9% 1,9% 116,0% 115,0% 
Médico 7,5% 7,7% 7,8% 3,9% 1,0% 
Internos 6,2% 7,7% 7,4% 19,2% -4,2% 
Enfermeiros 10,5% 9,8% 11,7% 11,7% 19,5% 
TDT 7,7% 8,8% 8,9% 16,2% 1,5% 
TS Saúde 5,6% 10,2% 10,2% 82,6% -0,3% 
Técnico Superior 5,6% 6,1% 6,0% 7,9% -1,7% 
Assistente Técnico 7,6% 7,5% 10,8% 42,3% 43,3% 
Assistente Operacional 11,6% 11,0% 13,9% 19,6% 26,2% 
Outro 1,0% 2,0% 3,8% 266,3% 85,9% 
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08.06 > bolsa de recrutamento e procedimentos 
concursais 

Desde 2019 que se vem acentuando a importância da seleção e recrutamento de profissionais, quer para a 
admissão de novos colaboradores, como para a progressão dos existentes. 

Os procedimentos de seleção e recrutamento de profissionais são absorvedores de recursos técnicos e 
humanos.  

Em baixo, temos o quadro resumo dos 38 procedimentos que tiveram lugar em 2020, os quais tiveram 2.747 
candidatos. 

Tabela 08.12 Resumo dos procedimentos concursais  

Grupo Profissional N.º procedimentos N.º de candidatos 

Dirigentes 3 68 

Médicos 23 48 

Enfermeiros 1 447 

TSDT 5 397 

Técnico superior 3 652 

Assistentes técnicos 2 595 

Assistentes operacionais 1 540 

TOTAL 38 2.747 

08.07 > evolução da massa salarial dos RH 

No período 2019/2020 observamos um acréscimo da despesa total de 3,7%, com especial ênfase na rubrica 
subsídio de férias/natal (7,5%) e encargos com remunerações (5,4%). Por sua vez, há uma variação positiva 
de dois dígitos nas rubricas “suplementos de remuneração”, onde se integram as resultantes do trabalho 
extraordinário e suplementar (12,1%) e “Outros gastos com pessoal” (28,5%). 

Contudo, uma vez que há variação do número de efetivos transformamos numa constante mensurável e 
comparável que é o rácio do custo per capita. Assim, os encargos globais num comparativo do período 
homologo aumentam 0,8%, ao passo que há um crescimento em número de efetivos de 2,9%. 

Tabela 08.13 Gastos com pessoal (2019-2020) 

Tipo de Abono 2019 2020 ∆% 2020/2019 

Total Geral               249.637.823 €               258.820.223 €  3,7% 
Remuneração base              141.690.494 €               141.519.923 €  -0,1% 
Suplementos de remuneração                 37.606.312 €                  42.167.251 €  12,1% 
outros suplementos                     9.000.597 €                     9.768.895 €  8,5% 
Ferias + Natal                 23.063.858 €                  24.784.573 €  7,5% 
Encargo remunerações                 44.940.057 €                  47.345.957 €  5,4% 
Gastos com pessoal                    2.337.101 €                     3.003.149 €  28,5% 
N.º Efetivos 7944 8171 2,9% 
Custos per capita 31.425 €  31.675 €  0,8% 
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Dos dados constantes do quadro anterior, podemos concluir que, comparativamente, com o período 
homólogo de 2019: 

x Existe estabilidade nos gastos da remuneração base; 
x O trabalho extraordinário (horas extra e prevenção) aumentou em resultado do impacto da pandemia; 
x Os encargos suportados pela Entidade Empregadora (Taxa social Única) aumentaram em linha com o 

aumento da componente remuneratória. 

Da análise do mapa supra constata-se a existência de um desvio em 2020 (comparativamente a 2019), de 
9M€. Este desvio explica-se essencialmente por fatores externos à gestão, como são as valorizações e 
acréscimos remuneratórios impostos pelas diversas leis do Orçamento do Estado, e outra legislação especifica 
em matéria de carreiras, acréscimo do número de horas extraordinárias realizadas no âmbito da pandemia 
do COVID’19 e do pagamento de quatro tolerâncias de ponto como trabalho extraordinário, pagamento de 
prémios de desempenho aos profissionais de serviços COVID’19, contratação de efetivos no âmbito do 
processo de combate à pandemia do COVID’19 e atualização salarial dos trabalhadores da Administração 
Pública. 

De notar que as pressões negativas no orçamento do CHULC resultante das situações supra identificadas não 
estavam contempladas no orçamento inicial, nem foram objeto de compensação (por via do reforço 
orçamental). 

08.08 > projeto de melhoria do sistema de avaliação 
do desempenho (SIADAP) 

Regime geral 

Biénio 2019/2020 

Este regime avaliativo encontra-se previsto na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro e Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013). Neste momento encontra-se a decorrer a conclusão do processo 
avaliativo do biénio 2019/2020 (conforme CI n.º 486 de 15-11-2019). 

Pessoal médico 

Em consequência de pertinentes dúvidas organizacionais, mas também pela elevada complexidade 
organizacional, tivemos as seguintes medidas: 

x Por deliberação do Conselho de Administração de 24 de janeiro de 2019, procedeu-se à atualização 
da composição do CCA Médico 2019/2020; 

x Por deliberação de 20 de dezembro de 2018, foi nomeada a Equipa Médica à qual competirá propor, 
ao CCA, a proposta de avaliação, por ponderação curricular, dos médicos que formularem esse 
pedido; 

x Na sequência da aposentação do Diretor Clínico em agosto de 2020, ao qual compete, por inerência, 
o cargo de Presidente do CCA médico, aguarda-se a nomeação de novo CCA, divulgação dos Critérios 
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de Ponderação Curricular e indigitação da Equipa Médica que deverá realizar a Avaliação por 
Ponderação Curricular. Neste momento estão pendentes 25 solicitações de avaliações curriculares. 

Pessoal de enfermagem 

O processo avaliativo decorre normalmente conforme está instituído pelo SIADAP adaptado à carreira do 
pessoal de Enfermagem. Toda a informação respeitante ás avaliações de desempenho encontra-se 
disponibilizada na Intranet, na Área de Enfermagem. 

08.09 > projeto de melhoria e implementação 
sistemática de estágios curriculares e de estrangeiros 
(PROLEARN) 

O CHULC é uma organização de saúde que aposta no ensino e na parceria com instituições de ensino e de 
formação. Nos últimos anos, o CHULC tem tido parcerias com o IEFP, Citeforma e a Euroyouth, sendo que, 
desde 2016, foi dado continuidade ao acolhimento de estudantes de universidades estrangeiras, quer 
pedidos individuais, quer Programas Internacionais como o Intercâmbio Clínico. Recentemente, o CHULC 
estabeleceu protocolo com a Fundação Atlantis para receber alunos dos Estados Unidos o que implica a 
projeção internacional. A nível nacional, a aposta foi nos CEMEF (curtos estágios médicos em férias) os quais 
vieram estreitar a ligação entre ensino e a prática clinica. Em 2014 houve uma aposta nos CEMEF, mas que 
duram apenas 2 semanas com sobrecarga para os serviços com resultados pouco visíveis, pelo que em 2015 
foi analisado, face à escassez de médicos, que seria melhor introduzir um compasso de espera. Em 2016, fruto 
dos protocolos existentes, o número de estagiários será mais elevado. Além de ter sido introduzida a 
avaliação nos estágios, em 2017 vamos assistir à afirmação de um novo paradigma organizacional com duas 
vertentes: melhoria e simplificação de processos bem como a avaliação qualitativa. 

Desde 2019, para além da sessão de receção aos estagiários foi introduzido e distribuído a cada participante 
uma pen interativa que contém os slides de apresentação e caraterização do CHULC, documentação diversa 
ajustada ao grupo profissional, ligação à página web do CHULC e um e-mail para futuros contatos. Uma das 
linhas de força dos conteúdos é a divulgação de todos os trabalhos de investigação publicados ou em curso, 
numa futura perspetiva de trabalho em rede europeia a desenvolver a curto prazo. As pen são produzidos na 
versão portuguesa e inglesa, sendo objetivo uma versão espanhola para 2020. Com as novas tecnologias 
deverá ser efetuada uma versão dos conteúdos na cloud com acesso reservado por password aos vários tipos 
de estagiários. 

No quadro seguinte pode apreciar-se a distribuição dos vários alunos estagiários, especialidades e programas 
específicos com os quais o CHULC celebrou protocolo de cooperação, em 2018 a 2020, com visão abrangente 
para os próximos anos. 

Entidade Setor/Área Promotor Pais Nº 
2018 

Nº 
2019 

Nº 
2020 

Total 427 440 73 

Programa de 
Intercambios clínicos Alunos de Medicina Associação de estudantes da 

NOVA 

Mundial 
(sobretudo 

europa) 
62 65  
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Entidade Setor/Área Promotor Pais Nº 
2018 

Nº 
2019 

Nº 
2020 

Total 427 440 73 

CEMEF Alunos de medicina Associação nacional de 
estudantes de medicina Portugal 10 10 51 

Euroyouth Alunos Erasmus Europeu 8 8  

Diversas Estágio de assistentes 
operacionais IEFP + Escolas Portugal 95 96 22 

Pedido individual diversos espaço europeu Europa 34 42  

CITEFORMA Estágio de informática CITEFORMA Portugal 0 1 0 

ERASMUS diversos Universidades Europeias Europeu 35 25  

PROJETO ATLANTIS(a) Estágio de pre-alunos 
de medicina Fundação Atlantis EUA 180 189  

BOLSA PALOP’S Estágio de 
enfermagem Fundação Gulbenkian PALOP’s 3 2  

Universidade de 
Barcelona 

Estagio de doação de 
órgãos Fundação DTI Espanha 0 2  

(a) A filosofia dos estágios da Fundação Atlantis obriga a uma rotação semanal, uma vez que os serviços 
recebem alunos diferentes todas as semanas o valor corresponde à sobrecarga dessa rotatividade 

Em 2018 e 2019 atingimos a estabilização dos estagiários que ronda os 450/ano fruto da aposta na qualidade 
em detrimento da quantidade. Em 2020, fruto da pandemia, foram cancelados diversos compromissos 
nacionais e internacionais. Mesmo assim, ainda foi possível receber alunos de medicina durante o verão, e no 
último trimestre tivemos estágios de TAS. Na avaliação realizada pelos alunos da Fundação Atlantis 
observaram-se os seguintes resultados, duma amostra de 149 alunos (dimensão que permite extrapolar para 
o universo total de 190 alunos): 

Aspetos Avaliados % 
positiva 

% 
negativa  

% 
neutra 

A experiência no CMUL ajudou-o(a) 94.60 5.40 0 
Mais tempo despendido em shadowing no Hospital 65.20 4.70 30.10 
Gostaria de estar mais tempo nas especialidades/departamentos por onde 
passei 

28.90 56.40 14.70 

No global o que aprendeu durante a sua experiência no hospital 92.00 2.70 5.30 
Disponibilidade dos profissionais do CMUL 58.20 15.50 26.30 
Capacidade de comunicar com o pessoal do CMUL 44.40 21.40 34.20 
No global como considera a sua experiência no hospital 89.30 2.60 8.10 
Pensa que a experiência no CMUL irá ajudá-lo a criar uma futura rede 
profissional 

47.00 26.80 26.20 

Há aspetos a melhorar no que respeita à receção dos alunos e também trabalhar a perceção que têm dos 
tutores. 

Salientamos que, em 2019, os estágios foram de média e longa duração, tendo sido preteridos estudantes 
que passavam por visitas ou estágios de curta duração (3 semanas ou menos). Também se se constata ser o 
CHULC cada vez mais solicitado quer pelo IEFP, Ensino Secundário como por entidades privadas de elevado 
prestígio quer pela AIP. 

Nos últimos anos temos assistido a uma internalização do CHULC tendo havido solicitações de estudantes 
de medicina polacos para realizar estágios), alavancar a diferenciação científica dos nossos colaboradores, 
promover a sua motivação promovendo a diferenciação técnica da Instituição. 
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08.10 > projeto de implementação de estágios 
profissionais 

O Decreto-Lei n.º 66/2011, de 1 de junho, prevê a possibilidade de estágios profissionais definindo as regras; 
assim de acordo com o enquadramento legal e sob a supervisão de tutores especializados, foram admitidos 
a estágios 5 assistentes técnicos e 2 técnicos superiores, cujas bolsas (nos termos legais) teve um custo de 
17.400€. 

A duração dos estágios variou entre 6 meses e 1 ano. 

A taxa de empregabilidade interna foi de 71%, sendo que os restantes 29% são responsáveis pela 
empregabilidade externa. 

Com este projeto, cumprimos uma das vertentes da missão do CHULC, o ensino universitário. Por outro lado, 
gera empregabilidade no mercado de trabalho, com a mais valia de futuros colaboradores do CHULC terem 
um tempo prévio de avaliação. 
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09 > análise económico-
financeira 

O ponto de partida do ano de 2020, são os dados de encerramento do ano de 2019 (Reexpresso), que importa 
começar por recordar: os Resultados Operacionais -83,20M€; os Resultados Líquidos do Período -81,95M€; e 
o EBITDA -76,22M€. 

No final de 2020 a dívida global transitada (Estado e não Estado) situava-se em 164,31M€ e a dívida a 
fornecedores em 130,9M€ registando-se um atraso médio de pagamentos a fornecedores de 274 dias e 
global de 330 dias. Este valor da dívida, não contempla o valor dos fornecedores em receção e conferência, 
nem o valor dos descontos dos funcionários do mês de dezembro pagos em janeiro. 

No encerramento do ano económico de 2020, face ao período homólogo de 2019, registou-se uma melhoria 
da situação económico-financeira traduzida nos: Resultados Operacionais -79.02 M€; nos Resultados Líquidos 
do Período -78,48 M€; e no EBITDA -71,34 M€. 

Em 2020, foi necessário reexpressar as contas de 2019, em termos de Balanço, no Património Líquido, na 
rubrica “Outras Variações no Património Líquido” (1.515.575,89€), no Ativo, na rubrica Ativo Fixo Tangível 
(5.080.396,11€), tendo como contrapartida os Resultados Transitados. E em termos de Demonstração de 
Resultados, a rubrica “Outros Rendicmento Ganhos” (1.515.575,89€) e a rubrica “Gastos/reversões de 
depreciação e de amortizações” (549.232,01€). Esta situação, é explicada pela necessidade de efetuar duas 
correções, uma relacionada com o edifício da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, que deveria ter sido 
totalmente amortizado em 2017, e outra com o excesso de imputação de subsídios, tal como consta na Nota 
2.8 – Erros Materias de Períodos Anteriores, do Anexo às Demonstrações Financeiras. 

De salientar que em 2019, a UNILEO alterou as regras de correspondência de rubricas para o Balanço e 
Demonstração de Resultados, nomeadamente, os rendimentos provenientes de Descontos de Pronto 
Pagamento Obtidos, deixando estas de entrar para o cálculo dos Resultados antes de depreciações e gastos 
de financiamento e Resultados Operacionais.  

Destaca-se neste período, o aumento, face ao período homólogo, no total de gastos (4,9%) e um acréscimo 
do total de rendimentos e ganhos (6,8%). 

A dotação global do Orçamento Financeiro inicial, em 2020, foi de 427,37M€. Esta verba era inferior, em cerca 
de 13%, ao orçamento financeiro do CHULC no final de 2019, valor manifestamente insuficiente para as reais 
necessidades do CHULC. Acresce que, na verdade, à dotação orçamental atribuída, importa sempre ter em 
conta que existem custos de estrutura de funcionamento, em seis hospitais dispersos na cidade, que não 
estão acautelados, no sentido da majoração do orçamento. Estima-se que essa verba ascenda a cerca de 
50M€ por ano, ou seja, a real dotação orçamental, comparativamente com outras Instituições do SNS, terá 
sido de 377,37M€. 

Contudo, ao longo do ano económico de 2020, houve necessidade de atribuição de dois reforços financeiros, 
por parte da Tutela, num valor global de cerca de 36,03M€, através dos seguintes despachos: Despacho 
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Conjunto das Finanças e Saúde, de 03 de março de 2020, num total de 256,4 M€, tendo sido atribuído ao 
CHULC o montante de 18.636.048,00€; e o Despacho do(a)s Senhore(a)s Secretário(a)s de Estado do 
Orçamento, do Tesouro e da Saúde, de 30 de dezembro de 2020, num montante total de 306,6M€, foi 
atribuído ao CHULC o montante de 17.398.565,00€. 

No final do ano, a dotação orçamental, que coincide com o real, situou-se em 502,03M€. 

No ano de 2020, do ponto de vista económico-financeiro, houve necessidade de continuar a dar cobertura 
às decisões políticas assumidas de forma exógena e que tiveram reflexo direto no Orçamento Financeiro, 
designadamente, a nível de: reposição salarial da função pública; valorização e acréscimos remuneratórios, 
atualização da carreira dos Tecnicos Superiores de Diagnostico e Terapeutico e dos Enfermeiros; novas 
contratações ao abrigo da Pandemia COVID’19; Acordos de Tribunal aos Enfermeiros, Prémios COVID’19, 
pagamento de trabalho extraordinárias nas várias Tolerâncias de Ponto, etc.. 

No ano em análise assistiu-se a um aumento dos gastos com material de consumo, nomeadamente no 
Material de Consumo Clínico (+13,2%), Medicamentos (+2,5%) e Reagentes (+15,6%), face ao período 
homólogo, em consequência direta do COVID’19. 

No que respeita ao investimento, é de salientar que, em 2020, o seu valor atingiu 8.664.947,92€, sendo que 
86% respeitou a verbas de auto-investimento e os restantes 14% a co-financiamentos diversos (ex. POR lisboa 
2020, SAMA, PIIC). 

A gestão orçamental, bem como, a necessidade do estrito cumprimento da legislação em vigor, em matéria 
de cabimentos e compromissos, constituiu a maior preocupação em 2020, a par com a gestão da dívida a 
fornecedores versus o assegurar o regular abastecimento tendo em vista a salvaguarda da saúde dos utentes. 
Em relação à receita, existiu uma diminuição, comparativamente com o período homólogo, tendo como 
principal causa a pandemia e a recuperação da faturação. 

09.01 > controlo interno e externo 

Em 2020, a AGFC, continuou no processo de garantia da qualidade, através do Programa de Acreditação de 
Saúde e Organização de Cuidados, do Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS). 

Em meados do ano de 2018, a AGFC recebeu o seu Certificado de Acreditação n.º 1031 e a Certificação da 
Medida ISSO 9001:2015, por parte CHKS. 

O CHULC continuou, em 2020, o processo de atualização dos sistemas de monitorização e controlo, bem 
como, a implementação de medidas recomendadas pelas diversas entidades de fiscalização no âmbito da 
conferência de faturas, processos contabilísticos e de tesouraria permitindo, desta forma, uma resposta mais 
célere a todas as solicitações, quer a nível interno, quer externo. 

No sentido de aumentar o nível de cobrança e controlo de taxas moderadoras nos vários pólos do CHULC, 
foi desenvolvido, no final de 2017, um projeto para a criação dois Postos Avançados de Tesouraria (PAT), nos 
hospitais que têm um maior volume monetário de cobranças (HSAC e HCC). Estes PAT foram implementados 
em 2018, destinam-se à recolha diária das taxas moderadoras cobradas pelos diversos secretariados clínicos 
e a respetiva entrega à empresa de recolha de bens monetários, para depósito direto na conta bancária da 
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Instituição. Assim, existe um maior controlo dos valores cobrados e da circulação do dinheiro, minimizando 
o risco de perda ou de roubo dos mesmos. 

Em 2019, ocorreu a retoma do SITAM II, através da SPMS, por forma a aumentar o nível de cobrança de taxas 
moderadoras em dívida até 3 anos, após terem ocorrido alguns problemas operacionais no final de 2018. 

Com a situação pandemica estas atividades tiveram que ser reajustadas, evitando-se a circularização de 
dinheiro vivo e incentivando os utentes e seus familiares a fazer pagamentos por multibanco ou transferência 
bancária. 

No último ano, ocorreu um grande esforço de recuperação de faturação no âmbito dos Contratos Programa 
em aberto. 

Com a obrigatoriedade da Faturação electrónica, no final de 2020, começaram a ser aceites mais fornecedores 
para envio da respetiva faturação através dessa via. 

Em 2020, foi continuado o esforço de melhoria dos documentos formais exigidos pela Tutela, bem como, os 
tempos de resposta, e que requerem Parecer do Conselho Fiscal, designadamente, o Relatório do Governo 
Societário e o Plano de Atividades e Orçamento. 

09.02 > gestão orçamental 

O controlo da execução orçamental e, em particular, da despesa pública é um elemento crítico para garantir 
o cumprimento das metas orçamentais. Neste âmbito, o controlo dos pagamentos em atraso (arrears) assume 
uma relevância particular, sendo a não acumulação de dívidas vencidas um critério quantitativo permanente 
de avaliação dos objetivos institucionais. A interrupção de acumulação de dívidas implica a adoção de 
procedimentos mais estritos e de emergência visando o controlo dos compromissos assumidos pelas 
entidades públicas. 

Atualmente, o enfoque do controlo da despesa é colocado nos pagamentos. A eficácia do controlo obriga, 
no entanto, a que este seja antecipado para o momento da assunção do compromisso, momento a partir do 
qual a despesa é assumida, não havendo alternativa que não seja o pagamento. O princípio fundamental é o 
de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso. Neste contexto, 
foi aprovada a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 
No sentido de cumprir rigorosamente esta Lei, o CHULC implementou o registo dos compromissos com 
efeitos a 1 de janeiro de 2012, que se manteve em 2020. 

É de salientar que, o Orçamento Financeiro de 2020, elaborado nos termos das diretivas recebidas da Tutela, 
a priori, revelou-se com algumas dotações de rubricas subfinanciadas, isto é, insuficientes para assegurarem 
o regular funcionamento da Instituição. Tal situação, foi aliás, referenciada aquando da elaboração da 
Memória Justificativa da proposta de Orçamento, igualmente, nas rubricas de Medicamentos e 
Fornecimentos e Serviços Externos, e nos sucessivos pedidos de reforço orçamental efetuados à Tutela 
Financeira. 

Acresce que, em 2020, continuaram a ter impacto, as decisões políticas referentes a remunerações de pessoal, 
nomeadamente, a passagem dos profissionais a 35 horas/semanais e a reposição salarial, implicando o 
aumento das horas extraordinárias e contratação de mais efetivos. O que, no caso do CHULC, para além do 
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impacto que a Pandemia COVID’19 teve, houve um aumento dos gastos, nomeadamente na contratação de 
mais profissionais. Todas estas situações tiveram um impacto de 9,2M€, no período em apreço. Esta verba, 
não foi objeto de qualquer ajuste orçamental, pelo que pressionou ainda mais a execução orçamental relativa 
ao ano de 2020, e pôs ainda mais em evidência a insuficiência da dotação orçamental atribuída em 2020. 

De salientar o trabalho desenvolvido pela Área de Gestão de Compras, no sentido de se obterem as melhores 
condições de aquisição, expressas essencialmente, em rappel, nomeadamente nos Produtos Farmacêuticos, 
bem como, o trabalho desenvolvido pela AGFC, na obtenção de descontos financeiros por parte dos 
fornecedores, O prazo médio de pagamentos a fornecedores externos melhoraram 21 dias face ao ano 
transato. 

Apesar de em 2020, não termos conseguido manter o mesmo volume de descontos financeiros, pelo facto 
de ter sido necessário dar prioridade aos pagamentos relativos ao COVID’19, tentou-se dar continuidade à 
política de pagamento a fornecedores, negociando com os mesmos descontos financeiros, para redução do 
valor da divida, tendo-se atingido o montante de 0,671M€. 

Em 2020, deu-se continuidade ao Programa de Financiamento Centralizado, gerido pela ACSS, sobre a AME 
– Atrofia Muscular Espinal. 

A dupla classificação, orçamental e financeira, introduziu um grau de complexidade acrescido no SNC-AP 
face ao POCMS, porém permite espelhar melhor os movimentos contabilísticos e a insuficiente dotação 
orçamental. 

09.03 > tesouraria e cobranças 

Em 2020, o CHULC recebeu reforços de verbas no valor global de 36M€, através de entrada por cobertura de 
prejuizos e foi reforçado o adiantamento do Contrato Programa durante o ano, no total de 49,5M€, para o 
pagamento a fornecedores de divida vencida. Em síntese, encontra-se justificada a solicitação dos diversos 
pedidos de reforço de 70M€ efetuado ao longo e 2020. No entanto, não teve reflexos no Orçamento de 2020, 
uma vez que os mencionados pedidos nunca obtiveram resposta da Tutela. 

Foi dada continuidade ao SITAM. Em 2020, por parte da AGFC, em conjunto com a Área de Gestão de Sistemas 
e Tecnologias de Informação, com a emissão e envio de notas de débito aos utentes, com referência de 
multibanco do CHULC, permitindo o pagamento dos montantes em dívida, com toda a comodidade possível. 

Na vertente da cobrança, tem sido utilizada uma plataforma informática, com vista ao preenchimento e 
acompanhamento dos processos de injunção judicial com o objetivo de aumentar a eficácia da cobrança de 
situações que, pela via normal, não foi possível a sua recuperação. Os processos que tenham que revestir 
uma atuação judicial (cobrança de dividas hospitalares) são submetidos a esta plataforma que os converte 
em injunção judicial. Esta plataforma informática tem possibilitado ao CHULC uma compatibilização dos 
elementos aferidos em sede de faturação e pré-contencioso, com os exigidos no regime da injunção, 
permitindo uma maior rapidez e eficácia na instauração de processos e a possibilidade de o Hospital 
participar no processo de realização e controle deste mecanismo judicial, no período de vigência do mesmo, 
com o consequente aumento das receitas efetivamente cobradas. 
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O efetio do COVID’19 implicou a redução da atividade assistencial que se traduziu numa diminuição da 
cobrança da receita própria de taxas moderadoras em 70,6%, em relação ao período homólogo. 

O CHULC utilizou a Plataforma para faturação dos Hospitais às Seguradoras (FHS), operacionalizada pela Área 
de Gestão Financeira e Contabilidade - sector de Faturação, tendo tido como resultado uma faturação no 
valor de 3.625.646,58 €uros.  

A cobrança às Companhias de Seguros, em 2020, foi de 1.870.749,97€, sendo do próprio ano 1.835.891,30€ 
e o restante valor de anos anteriores. 

De salientar que, a demora média de pagamento destas entidades, reduziu substancialmente, entre a data 
da fatura e da cobrança, com a entrada em funcionamento da plataforma, diminuindo assim o envio das 
faturas para o Gabinete Jurídico, situação que acontece agora esporadicamente.  

Foi efetuada, mensalmente, a conferência à Tesouraria, nos termos da legislação em vigor. 

Em 2018, foram operacionalizados os dois Postos Avançados de Tesouraria (PAT), nos hospitais que têm um 
maior volume monetário de cobranças (HSAC e HCC), por forma a criar maior segurança, reduzir o risco da 
circulação de dinheiro e aumentar a liquidez em bancos. Em 2020, os PAT’s foram suspensos, for questões de 
saúde pública, relacionada com o COVID’19. 

Efetuaram-se algumas circularizações aos Clientes (Estado e não Estado), permitindo a resolução das 
divergências existentes aquando do encerramento de contas e da consolidação de contas do SNS. 

Em 2020, continuou a ser feito um esforço, apesar das mudanças operadas pela introdução do SNC-AP e do 
SICC, para se proceder à circularização entre os Hospitais EPE, Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, a ARSLVT e ACSS, incluído no Projeto Clearing House. Tal, permitiu a regularização de faturas 
inter-instituições, quer em termos de cobrança/pagamentos, quer através de encontro de contas, bem como, 
os acertos inerentes a contratos programa de anos anteriores, contribuíram para a consolidação de contas 
do SNS. 

 

O CHULC recebeu várias tranches com verbas para o pagamento a fornecedores, as quais foram imputadas 
à receita, tendo em consideração as orientações da Tutela, emanadas através da Circular Normativa n.º 
6/2019/DFI/ACSS de 21.03.2019, da seguinte forma: 

a) Valor a acrescer à Adenda ao Contrato-Programa de 2020: custos de contexto 3.254,92€; 
b) Regularização das convenções internacionais faturas à ACSS até 2019, no montante de 1.058.404,68€. 

09.04 > investimentos 

No ano de 2020, o CHULC aplicou em bens de investimento o valor de 8.664.947,92€, o que correspondeu a 
1,7% dos gastos totais e a 1,7% do Orçamento Final atribuído. É de salientar que houve um aumento, face ao 
período homólogo, de 131,8%. 

Despachos de 2020 Valores
Despacho conjunto das Finanças e Saude de 3 de março 18 636 048,00 €
Despacho conjunto dos Secretários de Estado do Orçamento, do Tesouro e da Saúde de 30 de dezembro 17 398 565,00 €
TOTAL 36 034 613,00 €
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Durante o ano de 2020, foram feitas doações em espécie, no âmbito do COVID’19, através da Reserva 
Estratégia Nacional, via ACSS (ventiladores, monitores, bombas infusoras e seringas infusoras), num montante 
toal de 2.800.309,50€ e de muitas entidades privadas, o valor de 200.230,60€. 

O investimento, no ano de 2020, foi fortemente condicionado e dirigido à renovação, atualização e inovação 
de equipamento essencial à prática clínica, de forma a permitir uma maior eficiência, qualidade e segurança 
na atividade assistencial, e ao reforço de equipamento de medicina intensiva para dar resposta à Pandemia. 
De salientar também, que o investimento emergente foi efetuado na área da remodelação e conservação de 
edifícios, bem como, na renovação do parque tecnológico na área de sistemas de informação, de forma a 
aumentar a eficiência dos procedimentos. 

Dos investimentos mais siginificativos destacam-se nomeadamente: a angiografia (HSM), a abertura do 
Serviço da Cirurgia E (HCC), a remodelação dos Cuidados Intensivos Pediátricos (HDE), equipamentos básicos 
diversos para medicina instensiva. Em agosto de 2020, foram ainda tomadas decisões importantes, através 
do Desapcho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde n.º 8118-A/2020, de 20 de agosto, relativo 
ao reforço do investimento em infraestruturas durante o ano de 2020. O CHULC ao abrigo deste Despacho 
vai realizar um investimento na obra da Medicina Intensiva no valor de 3,4M€. Acresce a esta verba, o 
montante de 1,5M€, relativa ao necessário investimento em equipamento médico-cirúrgico para a “Expansão 
e adaptação da Medicina Intensiva do CHULC, no âmbito da pandemia do COVID’19”. 

O Ministério da Saúde determinou por circulares normativas (n.º 9/2020/ACSS de, 2020/08/21, e n.º 
18/2020/ACSS, de 2020/11/04), o acesso a dois programas de financiamento centralizado para 
respetivamente, reforço da resposta de Medicina Intensiva no âmbito da pandemia COVID’19 – 
Infraestruturas e do Plano de expansão da capacidade laboratorial do SNS para diagnóstico do COVID’19. O 
CHULC candidatou-se a ambos,  tendo sido reembolsadas despesas, rspetivamente no montante de 
64.267,50€ e de 19.996,09€. 

No que respeita ao valor global de investimento de 2020, 86% respeitou a verbas de auto- investimento e os 
restantes 14% a co-financiamentos diversos (ex. POR lisboa 2020, SAMA e PIIC). 

No capítulo deste relatório, referente às Fontes Alternativas de Financiamento, consta de forma detalhada 
toda a informação relativa às diferentes candidaturas, dos Programas Horizonte 2020 e Portugal 2020, bem 
como outras situações, nas quais o CHULC participou em 2020.  

Numa breve análise, verifica-se que do investimento realizado em 2020, cerca de 53% foi afeto a equipamento 
básico, 24% a edifícios e outras construções, 10% a equipamento administrativo e 12,8% a ativos intengiveis 
(software). 

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO DE 2020 POR RUBRICA ORÇAMENTAL 

 

Aquisições
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS                            8 664 947,92      
Terrenos recursos naturais                   
Edifícios e outras construções                     2 067 505,30      
Equipamento Básico                                4 565 338,41      
Equipamento de transporte                          -                     
Ferramentas e utensílios                           -                     
Equipamento administrativo                         825 277,53         
Programas de computadores e SI 1 110 021,74      
Outros 96 804,94          
Ativos fixos tangiveis em curso
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Os gastos inerentes à manutenção e conservação mínima dos edifícios, bem como, a necessidades de 
colmatar situações emergentes nos seis hospitais que compõem o CHULC, dispersos na cidade e desajustados 
para as suas funções, constituíram uma realidade incontornável, que requereu a alocação forçosa de algumas 
verbas de auto-investimento. 

Não obstante a perspetiva da construção do novo Hospital, adiado há décadas e que conduziu a um 
desinvestimento crónico no CHULC, mas que surge como uma forte espectativa a concretizar, importa manter 
no futuro próximo um nível de investimento que permita superar as insuficiências existentes e emergentes, 
que possam colocar em risco a segurança dos doentes e profissionais, por um lado, e por outro, não 
comprometam a inovação técnica e tecnológica em Saúde. 

09.05 > análise económica 

Em 2020, constata-se a existência de uma melhoria da situação económica do CHULC, traduzido nos 
Resultados Operacionais, Líquidos do período e no EBITDA. 

Verificou-se um aumento de 23,62M€ (+4,7%) nos gastos operacionais e um aumento de 27,81M€ (+7%), 
nos rendimentos operacionais, face ao período homólogo. 

Em relação aos Resultados Operacionais foram de -79.016.317,07€, o que face ao ano transato, representa -
5% e ao previsto +152,1%. 

No geral, relativamente ao previsto no PAO, os rendimentos registaram uma redução de 15,4% e os gastos 
verificaram um aumento de 0,6%. Contudo, em comparação com 2019, os rendimentos cresceram 7% e os 
gastos aumentaram 4,9%. 

No que respeita aos Resultados Líquido do Período antes de impostos, em 2020, atingiram -78.443.704€. 
Ocorreu, pois, uma melhoria da situação (+4,2%), face ao período homólogo e um agravamento em relação 
ao previsto, cujo montante se situava em -29.857.211€. 

O EBITDA, em 2020, foi de -71.338.031€. Apresenta uma melhoria da situação, quer face ao período 
homólogo de 4.883.413€ e um agravamento face ao previsto de -47.594.844€. 

Situação Patrimonial 
Realizado Realizado PAO Var 

2019/ 
2020 

Var 
2020/ 

PAO 
2019 

(REEXPRESSO) 2020 2020 

Rendimentos Operacionais 398.986.627 426.793.438 471.351.826 7,0% -9,5% 
Gastos Operacionais 482.190.990 505.809.755 502.700.475 4,9% 0,6% 

Resultados Operacionais -83.204.363 -79.016.317 -31.348.649 -5,0% 152,1% 
            
Rendimentos 400.380.597 427.465.241 472.865.614 6,8% -9,6% 
Gastos 482.295.381 505.908.944 502.722.825 4,9% 0,6% 

Resultado Liquido do Exercicio antes de Impostos -81.914.784 -78.443.704 -29.857.211 -4,2% 162,7% 
            
Rendimentos Operacionais 398.986.627 426.793.438 471.351.826 7,0% -9,5% 
Gastos Operacionais antes de amortizaçõese gastos financeiros 475.208.072 498.131.469 495.095.013 4,8% 0,6% 

EBITDA -76.221.445 -71.338.031 -23.743.187 -6,4% 200,5% 
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Em relação aos recebimentos e pagamentos, os valores constantes no quadro seguinte refletem o total dos 
movimentos, sem incorporação do saldo transitado de ano económico. 

 

No decorrer do exercício, foram efetuadas as especializações de todos os custos e proveitos, onde se destaca 
a especialização mensal das Férias, Subsídio de Férias e Encargos Sociais, a estimativa do valor a faturar 
relativa ao Contrato-Programa e Subsistemas, com base na produção efetiva, incentivos institucionais e 
outros acréscimos de custos e proveitos expectáveis. 

09.06 > rendimentos 

O decréscimo do valor das prestações de serviços foi muito significativo, em 2020, representando 43.778.546€ 
(-13%) do que no período homólogo. 

Registou-se um aumento do valor global do Contrato Programa, nomeadamente, na rubrica Transferências 
(Custos de Contexto). Grande parte do valor inscrito nesta rubrica, é estimado com base na casuística da 
produção, no histórico da Instituição e de acordo com a Circular Normativa n.º 6/2019 da ACSS, e nas 
instruções emanadas por essa entidade. 

 

No que respeita a Impostos, contribuições e taxas, onde se encontram contabilizadas as taxas moderadoras 
emitidas, constata-se que ocorreu, face ao período homologo, um decrescimo de 69,9%. Esta evolução deve-
se, principalmente, à redução significativa da atividade assistencial, programada e de urgência, por forma a 
dar resposta à Pandemia COVID-19. 

Parte do valor inscrito na rubrica – Prestação de Serviços - foi estimado com base na casuística da produção 
e no histórico da Instituição. Contribuíram para esta situação os seguintes pontos: 

x O valor faturado e a faturar à ACSS com base na Adenda ao Contrato-Programa de 2020, onde está 
inscrita a produção que a Instituição se comprometeu a atingir, os incentivos institucionais do valor 
contratualizado que serão atribuídos à Instituição, conforme o cumprimento de objetivos de 
qualidade e eficiência fixados a nível nacional pela ACSS, e, a nível regional, pela ARSLVT; 

2019 2020

Recebimentos 476 251 663,66  490 832 847,54  
Pagamentos 477 529 664,67  490 699 151,31  

1 278 001,01 -    133 696,23        

Tesouraria

2019 
(REEXPRESSO)

2020 Homologa %

Impostos, contribuições e taxas 3 619 312           1 088 454          2 530 857 -         -69,9%
Prestações de Serviços 341 269 968        297 491 422       43 778 546 -       -13%
        Subsistemas e outras entidades 10 044 636          7 648 520          2 396 116 -          -98%
Contrato Programa 331 225 332        289 842 902       41 382 430 -        543%
Transferências 45 088 409          120 360 999       75 272 590         167%
Reversões 96 490                733 729             637 239             0%
Outros rendimentos e ganhos 10 306 419          7 790 609          2 515 810 -          -24%
     Proveitos e Ganhos Operacionais 400 380 597       427 465 214      27 084 617         7%
Proveitos e Ganhos Financeiros 21                      21                     -                     0%

Total de Proveitos 400 380 618        427 465 235       27 084 617         7%
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x A Circular Normativa n.º 6/2019/DFI/ACSS de 21 de março, onde foi determinada a regularização das 
injeções excecionais, estabelecendo como prioridade a regularização através da compensação das 
dividas das convenções internacionais e o valor a crescer ao Contrato Programa 2020; 

x As estimativas dos Programas Verticais previstos no Contrato-Programa, que ainda não tiveram lugar 
a faturação, designadamente, Incentivos à Transplantação e Colheita de Órgãos, Assistência Médica 
no Estrangeiro, Ajudas Técnicas, Transporte de Órgãos e Atrofia Muscular Espinal; 

x A previsão dos valores por faturar a Terceiros, com base na produção e nos preços em vigor 
referentes, na sua maioria, ao segundo semestre de 2020. 

Numa análise mais detalhada da rubrica de prestações de serviços, representativa de 70% do total dos 
rendimentos, destaca-se o peso da atividade de internamento, que representou cerca de 42,21% do total. 

 

Nas restantes rúbricas de rendimentos, importa destacar as transferências, que representam 28%, bem como, 
os outros rendimentos e ganhos que tem um peso de cerca de 2% no total dos rendimentos. 

Nas restantes rúbricas de rendimentos, importa destacar as transferências, que representam 28%, bem como, 
os outros rendimentos e ganhos que tem um peso de cerca de 2% no total dos rendimentos. 

As transferências respeitam, essencialmente, a verbas que foram remetidas pela Tutela consignadas a 
pagamento a fornecedores, e que foram consideradas como custo de contexto, conforme instruções 
emanadas pela ACSS e o protocolo com o INEM. 

Em 2020, foi dada continuidade à política de pagamento a fornecedores, negociando com os mesmos 
descontos de pronto pagamento, mas com menos sucesso porque existiu necessidade de proceder a 
pagamentos antecipados, ou com as entregas de bens, para fazer face às necessidades de bens de serviços 
a colmatar os surtos pandémicos do COVID’19. O valor em apreço situou-se em 671.776,21€, menos 51,8% 
do que no período homólogo. 

Em síntese, em 2020, os rendimentos totais registaram um acréscimo de 6,8% (+27,2M€), em relação ao 
período homólogo, e um decréscimo de 9,6% (-45,4M€) face ao previsto. 

09.07 > gastos 

Os gastos totais registaram um aumento de 0,6% (3,2M€), face ao previsto no PAO 2020, e de 4,9% (23,6M€), 
face ao período homólogo. 

Internamento 125 541 101 42,21%
Consulta 43 334 960 14,57%
Urgência 14 325 951 4,82%
Hospital de Dia 621 803 0,21%
GDH Ambulatório 23 259 146 7,82%
MCDT's 3 961 811 1,33%
Serviços domiciliários 338 044 0,11%
Outras prestações de serviço saude 76 518 888 25,73%
Prestações de Saude de Financiamento Verticais 9 505 453 3,20%

TOTAL 297 407 158 100%

Prestações de Serviços 2019  Peso %
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CMVMC 
Os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas (CMVMC) registaram um aumento de 6,4% 
(10,02M€), face ao período homólogo. 

As rúbricas de produtos farmacêuticos e material de consumo clínico representaram, respetivamente, cerca 
de 68% e 31% do total de CMVMC. No seu conjunto, estas duas rúbricas representaram 99% do total de 
CMVMC. 

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMÍVEIS 

 

No CMVMC do CHULC, a rubrica com maior impacto financeiro é a dos medicamentos.  

O CHULC adquiriu bens para a actividade normal e para o COVID’19, sempre que se encontravam disponíveis, 
através de Contratos Públicos de Aprovisionamento celebrados pelos SPMS ou através da compra 
centralizada realizada igualmente pelos SPMS. 

De igual forma, acontece com os dispositivos médicos que são adquiridos através de Contratos Públicos de 
Aprovisionamento celebrados pelos SPMS, sempre que estes os incluam ou através da compra centralizada 
realizada igualmente pelos SPMS. 

Compras 
Em 2020, as compras do CHULC totalizaram 176,6 M€, menos 8,3% (-13,59 M€) do que o orçamentado, e 
aumentou 11,53% (18,26 M€) face ao realizado no período homólogo. A necessidade de aquisição de bens 
de consumo, nomeadamente, EPI’S, Alccol Gel, Medicamentos e Reagentes, para fazer face à Pandemia do 
COVID’19, justifica na sua maioria os aumentos. As aquisições decorrentes da situação pandémica, foram para 
o Material de consumo clínico de 13M€, Medicamentos 3,4M€ e Reagentes 1,3M€. Neste domínio não 

2020
Materias de Consumo 157 338 238        167 366 459        10 028 222        6,4%
Subcontratos 16 471 539          12 789 457          3 682 083 -         -22,4%
Fornecimentos e Serviços 45 145 555          50 403 221          5 257 666          11,6%
Trnasferencias Correntes Concedidas
Custos com Pessoal 249 637 823        258 820 223        9 182 400          3,7%
Outros gastos e perdas 3 039 708            5 637 870            2 598 162          85,5%
 Gastos/reversões de depreciações e amortização 6 982 918            7 678 286            695 367            10,0%
Perdas por imparidades 2 821 000            529 481              2 291 519 -         -81,2%
Provisões do Exercício 754 209              2 584 759            1 830 550          242,7%
   Custos e Perdas Operacionais 482 190 990        505 809 755        23 618 765        4,9%
Juros e gastos similares suportados 104 391              99 189                5 201 -               -5,0%

Total dos Gastos 482 295 380,64   505 908 944,07   23 613 563,43   4,9%

2019 
(REEXPRESSO)

GASTOS        Homólogo %

Produtos Farmacêuticos 110 148 070        113 921 295       3 773 226          3,4%
Material de Consumo Clínico 45 850 243          51 913 578         6 063 335          13,2%
Outros consumos (alimentação) 46 122                44 609               1 513 -               -3,3%
Material de Consumo Hoteleiro 629 789              1 005 817          376 027            59,7%
Material de Consumo Administrativo 407 318              341 309             66 008 -             -16,2%
Material de Manut. e Conservação 256 553              139 635             116 918 -           -45,6%
Outro Material de Consumo 144                    217                   73                    

Total do CMVCM 157 338 238 167 366 459 10 028 222        6,4%

CMVMC 2019 2020        Homólogo %
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podemos deixar de notar que a par do aumento da quantidade adquirida assistiu-se, em muitos dos 
produtos, a um brutal aumento do valor unitário.  

O CHULC, recebeu 2.120.000€ referente à Atrofia Muscular Espinal. 

 

Em 2020, as compras do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. totalizaram 176.6M €, o que, 
face ao realizado em período homólogo (158.4 M€) significa um incremento de 11,5%, traduzido em 18.3M€. 
Em comparação com o previsto no Plano de Desempenho (163.1M€), verifica-se igualmente um incremento 
de 8,3%, valorizado em 13.6 M€. 

O incremento das compras face ao período homólogo deve-se ao aumento do consumo de produtos 
farmacêuticos (medicamentos e reagentes) e material de consumo clínico e aumento das existências em stock 
de medicamentos e material de consumo clínico que foi necessário constituir para fazer face às necessidades 
da pandemia COVID’19. 

 

Medicamentos 
O consumo de medicamentos registou um aumento de 2,5% (-2,5M€) face a 2019, conforme explanado no 
ponto anterior, e resulta da gestão da prática clínica versus impacto da Pandemia. 

Material de Consumo Clínico 
Os encargos com material de consumo clínico ascenderam, em 2020, a 51.913.577,01€, sendo as rubricas de 
maior relevância financeira as que se referem ao material de tratamentos e próteses.  

Consumos por Família do Material de Consumo Clínico 

Rúbrica 2019 2020
31 Compras (liquidas de devoluções, descontos e abatimentos)158 377 424,34   176 638 549,21  18 261 124,87  11,53%

312 Materias- primas, subsidiárias e de consumo 158 377 424,34   176 638 549,21  18 261 124,87  11,53%
3126 Materias de consumo especifico dos serviços de saúde 158 331 302,79   176 593 871,61  18 262 568,82  11,53%

31261 produtos farmacêuticos 111 324 814,48   120 482 037,33  9 157 222,85    8,23%
31262 Material de consumo clínico 45 661 389,62    54 589 925,87    8 928 536,25    19,55%

31263+31264+31265+31269 Outro Material de Consumo 1 345 098,69      1 521 908,41      176 809,72       13,14%
3121+3122+3123+3124+3125+3129 Outro Material de Consumo 46 121,55           44 677,60          1 443,95 -         -3,13%

Total 158 377 424,34   176 638 549,21  18 261 124,87  11,53%

Var 19/18
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O valor do material de consumo clínico registou em 2020 um incremento de 13,2% (+6,1M€) face ao realizado 
em período homólogo e de 7,1% (+3,5M€) face ao previsto. 

A evolução verificada no ano de 2020 deveu-se essencialmente ao incremento nos consumos das famílias de 
Outro Material de Consumo Clínico, Próteses e Artigos Cirúrgicos. 

Cerca de 84% deste aumento registou-se na família de Outro Material de Consumo Clínico e ficou a dever-
se ao incremento do consumo de artigos para proteção individual no âmbito da pandemia COVID’19, como 
Respiradores de Partículas; Máscaras; Batas; Fatos de Proteção; Botas Descartáveis; Cógulas; Viseiras; Sapatos 
Descartáveis; Óculos de Proteção, Armações e Lentes; Aventais; Toucas Descartáveis, entre outros. 

Para o incremento registado contribuiu ainda o comportamento dos consumos de artigos cirúrgicos como 
luvas e bens destinados à cirurgia robótica.  

Consumos por família do material de consumo clínico 

 

Material de consumo clínico 

Familia Designação dez/19 dez/20 
Variação 2020/2019 

(%) (€) 
21 Material de Penso 1 069 709 776 548 -27,40% -293 161 
22 Artigos Cirúrgicos 5 739 712 6 369 435 11,00% 629 723 
23 Material de Tratamento 21 747 392 21 995 504 1,10% 248 112 

24 Material de Electromedicina 942 701 804 658 -14,60% -138 043 

25 Material de Laboratório 678 877 634 223 -6,60% -44 655 
26 Próteses 11 395 185 12 130 542 6,50% 735 357 
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27 Material de Osteossíntese 2 264 251 2 091 109 -7,60% -173 142 
29 Outro Mat. de Consumo Clínico 2 012 414 7 111 558 253,40% 5 099 144 

Totais 45 850 243 51 913 577 13,20% 6 063 334 

09.08 > análise financeira 

As presentes demonstrações financeiras estão de acordo com as Normas de Contabilidade Pública expressas 
do Sistema de Normalização Contabilísticas para Administrações Públicas (SNC-AP), publicado no Decreto-
Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

Em 2017, por Despacho n.º 1265/2017-SET, de 29 de dezembro, foi determinado um aumento do Capital 
Estatutário, no montante de 28.204.364,67€, que só se concretizou em 2018. 

O valor do Capital Estatutário desta instituição é de 259.160.000€. 

Em relação aos resultados do exercício de 2020, os mesmos encontram-se explanados no ponto da Análise 
Económica. 

09.09 > fontes de financiamento alternativas 

Face à situação económico-financeira do CHULC, desde meados de 2015, que tem existido uma enorme 
preocupação com a angariação de fontes alternativas de financiamento. 

Face à evolução dos orçamentos financeiros do CHULC, à sistemática redução das receitas próprias, à 
permanente insuficiência nas rúbricas de gastos, o que afeta a atividade corrente e as disponibilidades para 
investimento, situação esta que atingiu o seu auge em 2018, a procura de fontes alternativas de 
financiamento tornou-se demasiado importante e premente. 

Em 2019, o Centro Hospitalar continuou essa política de angariação de fontes alternativas de financiamento 
comunitário e particular. É de salientar, a concretização da doação do Robot Cirúrgico (Da Vinci) por parte da 
Fundação Aga Khan no valor de cerca de 2M€. 

O mesmo foi preconizado, para o ano de 2020, uma política ativa de angariação de fontes alternativas de 
financiamento para o CHULC. 

Em 2020, por força das circunstâncias do COVID’19, após meados de março, foi gerada uma onda de 
solidariedade espontânea, quer interna, quer externa, que resultou em diversas iniciativas que se traduziram 
em várias doações, em espécie e pecuniárias. 

As doações em espécies, de bens de investimento e consumo corrente, foram de naturezas diversas (ex. 
ventiladoes, monitores, camaras de filmar, telemóveis, computadores portáteis, mobiliário, realização de um 
programa de rádio, entrega de venda de quadros de pintados, comparticipação para compra de ambulância 
para doentes de ECMO, financiamento de uma obra para beneficiação dos cuidados intensivos pediátricos, 
fornecimento de géneros alimentícios, produtos de higiene, equipamento de proteção individual, alguns 
produtos farmacêuticos, combustível, etc. 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

117 
 

Importa salientar que, nos últimos anos, através de várias situações: candidaturas no âmbito dos programas 
comunitários- Horizonte 2020 e Portugal 2020, bem como, outras alternativas diversas (ex. Fundação EDP, e 
Fundação Aga khan) foi possível obter financiamentos alternativos para a Instituição. 

No que respeita ao Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020, designadamente, no que se refere aos 
Programas Horizonte 2020 e o Portugal 2020, o CHULC, durante o ano de 2020, continuou a efetuar um 
intenso trabalho de pesquisa, formação, divulgação interna e aprofundamento das eventuais linhas de 
financiamento versus a respetiva adequação aos objetivos institucionais e dos potenciais investigadores. 

O CHULC participou nalgumas ações de divulgação de informação referente ao Programa Horizonte 2020. 

No que respeita ao Horizonte 2020, foi teminada a participação do CHULC na candidatura do- EmERGE -
“Evaluationg mHealth technology in HIV to improve Empowerment and healthcare utilization: Research and 
innovation to Generate Evidence for personalized care”, em que a  e a coordenação é efetuada pelo Reino 
Unido. Para este projeto, foi criado um consórcio os seguintes participantes: University of Sussex (Reino 
Unido, Coordenador), European AIDS Treatment Group EV (Alemanha), University of Brighton (Reino Unido), 
Prins Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde (Bélgica), Podmedics Limited (Reino Unido), Fundacio 
Clinic Per A La Recerca Biomedica (Espanha), Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust (Reino 
Unido), Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (Portugal), Klinika ZA Infektivne Bolesti Dr. Fran Mihaljevic 
(Croácia), NPS-HHC-CIC (Reino Unido), Universidad Politecnica de Madrid (Espanha) e Mhealth Futures Ltd 
(Reino Unido). O orçamento do projeto EmERGE para o CHULC era de 389.706,50€. Em 2020, as receitas 
relativas ao projeto foram de 6.653,62€, aguardando-se, ainda, a sua liquidação a 31/12/2020.  

A Unidade de Doenças Auto-Imunes no HCC, atentos os efeitos da pandemia, não desenvolveu tarefas, tal 
como os restantes Países, na European Reference Network (ERN), no projeto “Rare CONnective tissue and 
musculoskeletal diseases NETwork - ReCONNET”, coordenado por Itália e com a participação 8 Estados 
membros da EU. 

O CHULC participou ainda, em 2020, no projeto “SAPHeIN- Implementing SAPHetydoc for the wide adoption 
of elnvoicing”, co-financiado através do CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) -TELECOMMUNICATIONS 
SECTOR, com vista a criação e implementação de uma plataforma informática na área da Saúde, para a 
operacionalização da faturação eletrónica. Este projeto é coordenado pela SAPHETY e tem 10 parceiros, entre 
os quais 6 Hospitais públicos. Contudo, face aos efeitos da Pandemia do COVID’19, o projeto teve poucos 
progressos, durante o ano de 2020. 

O CHULC, em 2020, continou a sua participação no projeto GHELP, intitulado “Imulsando la innovación en la 
detección precoz de la hipoacusia infantil en el espácio SUDOE: Hacia una medicina personalizada basada en 
herramientas genómicas de diagnóstico”. É um projeto coordenado pela Universidade de Navarra (Espanha), 
contando com a participação das seguintes instituições: Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra; 
Asociacion Instituto Biodonostia; DREAMgenics S. L.; Hospital CUF Porto, S.A.; Centre Hospitalier Universitaire 
de Montpellier; Centre Hospitalier Universitaire de Toulose. No CHULC, participa do Serviço de 
Otorrinolaringologia do Hospital Dona Estefânia. Este projeto é financiado pelo Programa Interreg SUDOE e 
dispõe de um orçamento para o CHULC de 120.000,00€. Em 2020, as receitas relativas ao projeto GHELP 
atingiram 8.388,61€, Contudo, os progressos do projeto, atentos os efeitos dos diversos surtos Pandemicos, 
foram muito reduzidos. 

No que respeita ao Programa Portugal 2020, o qual se designa por POR-Lisboa 2020 na região de Lisboa e 
Vale do Tejo, o CHULC procurou finalizar as duas candidaturas que ainda estavam a decorrer. Com efeito, em 
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2018, o CHULC tinha duas candidaturas ao POR-Lisboa 2020 aprovadas pela CCDRLVT, referentes a 
“Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a modernização tecnológica de diagnóstico 
e terapêutica altamente especializada”, no valor, respetivamente, de 14,5M€ e de 2,4M€. 

No que respeita à primeira candidatura identificada por Operação Lisboa -06-4842-FEDER-000017, com o 
valor global de 14.535.358,60€, em 31/12/2018, encontrava-se totalmente executada, do ponto de vista físico 
e financeiro. Esta candidatura obteve parecer positivo por parte do Conselho Fiscal, a 28 de dezembro de 
2017. Transitou, no entanto, para 2019, a execução do Relatório final da candidatura, o qual foi submetido 
em 11/04/2019, bem como, o reembolso correspondente aos últimos 5% do valor co-financiado 
(349.238,18€), tendo sido efetuado este reembolso a 21/11/2019. Esta candidatura foi objeto de duas 
auditorias parciais, por parte da AD&C- Agência para o Desenvolvimento e Coesão. 

Em relação à candidatura identificada por Operação-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 obteve parecer favorável, da ARSLVT e aprovação da CCDRLVT, sendo o seu valor final 
de 2.175.818,25€. A candidatura já se encontra totalmente executada, quer física quer financeiramente, tendo 
sido efetuado o reembolso de 5%, no montante de 54.395,46€, com a apresentação do relatório final. 
10/07/2020.  

A 7/1/2019, o CHULC apresentou uma 3.ª candidatura ao POR LISBOA 2020, identificada LISBOA-06-4842-
FEDER-000048, para aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a modernização 
tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente especializada, no montante de 3.929.031,89€, tendo a 
Instituição sido notificada da aprovação parcial da mesma, no valor 1.793.133,99€. A 27/03/2019, o CHULC, 
apresentou uma reprogramação financeira desta 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 apresentou ainda uma proposta de alteração, em 25/10/2019, tendo sido assinado o termo de 
aceitação desta reprogramação a 20/11/2019. A 03/06/2020 foi submetida no Balcão 2020 a quarta 
reprogramação temporal desta candidatura, tendo obtido parecer favorável da CCDR a 15/06/2020, sendo o 
valor global da mesma de 2.849.796, 23 €. Esta candidatura, encontra-se totalmente executada, física e 
financeiramente, aguardando-se ainda o pagamento dos últimos 5%- 71.092,12 €- aquando da apresentação 
do relatório final. 

No POR LISBOA 2020, existe um co- financiamento de 50%, sendo a comparticipação institucional de 50%. 

Em 2017, foram ainda elaboradas sete candidaturas ao POSEUR-Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos, com vista a assegurar a eficiência energética e melhoria das condições físicas 
de alguns edifícios do CHULC. Destas, seis foram aprovadas, com um valor elegível de 2,8M€: 

• Consultas Externas do HCC; 
• Edifício Administrativo do HCC; 
• Reabilitação Energética do HDE; 
• Reabilitação Energética dos edifícios de Infeciologia do HCC; 
• Reabilitação Energética dos edifícios do núcleo central do HCC; 
• Reabilitação Energética da MAC. 

O POSEUR assume a configuração de um empréstimo a 30 anos, numa percentagem de 95% do valor elegível. 
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Durante o ano de 2019, com muitas incertezas e complicações, algumas colocadas até pela Entidade gestora 
das candidaturas, o POSEUR foi reapreciado e as candidaturas foram reequacionadas, decidindo-se que, da 
parte da Instituição, as mesmas eram para manter e executar. 

O montante global da despesa das 6 candidaturas aprovadas é de 3.121.684,38€. Contudo, em resultado do 
processo de ponderação da situação do POSEUR, considerou-se indispensável associar a estas 6 candidaturas 
um auto-investimento eventual de mais 462.862,19€, ou seja, atingindo a verba global os 3.584.546,57€. Este 
último montante, em 31/12/2019, ainda não tinha financiamento assegurado. 

No ano de 2020, por dificuldades de diversa ordem, nomeadamente, porque após uma auditoria efetuada 
aos projectos originais concluiu-se que, o valor a colocar de auto-investimento teria que ter uma expressão 
financeira bastante mais significativa do que o previsto em 2019, assim, o Conselho de Administração, em 
junho de 2020, decidiu desistir das 6 candidaturas do POSEUR. 

No âmbito do SAMA – Sistema de Apoio a Modernização Administrativa, em 2020, o ritmo de execução das 
8 candidaturas aprovadas foi baixo, atenta a necessidade de centrar atenção no fulcral, o combate à Pandemia 
do COVID’19. Contudo, importa observar o seguinte: 

• Deu-se a continuidade possível à concretização das 8 candidaturas, já aprovadas, e constantes no 
quadro infra, no montante global de 3.298.186,16€. 

• Atento o contexto   da pandemia do COVID’19, a execução destes projetos sofreu alguns atrasos face 
às prioridades de aquisições e, pagamentos de bens e serviços críticos para o combate à mesma. Por 
outro lado, muitos dos profissionais envolvidos nas candidaturas estiveram confinados, em 
teletrabalho e/ou focados noutras vertentes essenciais. 

No final de 2020 foi submetina uma nova candidatura ao SAMA, referente a melhorias na actividade cirúrgica 
dos Blocos Operatórios, a qual aguarda decisão.  

O valor global das 8 candidaturas SAMA aprovada e em curso, em 31/12/2020, é 3.298.186,16€, estando 
contemplado no orçamento de 2020 1.617.943,73€, dos quais houve execução financeira de 177.393,08€. 

O cofinanciamento de FEDER/FSE de 56,95%. Em dezembro de 2020, a execução financeira destas 
candidaturas era a seguinte: 

 

No âmbito do Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos Utentes 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS) (PIIC), o CHULC elaborou sete candidaturas, em 2017, das quais seis 
obtiveram parecer favorável da ARSLVT (no valor global de 2.328.438€): 1 – Valorização do Percurso dos 
utentes; 2 – Informação do circuito de MCDT-SNS; 3 – Unidade de Orto-geriatria; 4 – Unidade de 
Hospitalização domiciliária; 5 – Agilizar a comunicação com os CSP; 6 – Autonomização da criança e da família. 
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Contudo, apenas 4 das candidaturas foram aprovadas, no montante global de 1.713.094,42€, e tiveram 
cofinanciamento assegurado, em 85% do valor da despesa elegível, por parte da ACSS. 

Em concreto, estão em execução as seguintes candidaturas, com um montante global de 1 713.096,42, e que 
tiveram cofinanciamento assegurado, em 85% do valor da despesa elegível, por parte da ACSS: 

• N.º 13-Informatização do Circuito de Patologia Clínica ao abrigo do protocolo CHULC e ARSLVT para 
a realização de MCDT na Patologia Clínica- 69.538,19€; 

• N.º 16- Unidade de Hospitalização Domiciliária- 691.049,34€; 
• N.º 20-Autonomização de crianças e famílias com nutrição parentérica no domicilio-374.494,44€;  
• N.º 21-Unidade de Orto-Geriatria- 578.012,45€. 

Destas candidaturas, três estão em execução, a n.º 13-Informatização do Circuito de Patologia Clínica ao 
abrigo do protocolo CHULC e ARSLVT para a realização de MCDT na Patologia Clínica, encontra-se concluída 
do ponto vista físico. 

No final de 2020, estas candidaturas apresentam uma execução financeira acumulada de 548.324,55€. 

No que diz respeito à investigação no CHULC, no ano de 2020, foram apreciados pela AGFC, em articulação 
com o Centro e Investigação, um total de 182 estudos, dos quais 32 foram de novos estudos clínicos com 
promotor externo (ensaios clínicos, estudos observacionais ou estudos com dispositivos médicos), 17 de 
adendas a estudos anteriormente aprovados e 133 estudos da iniciativa do investigador.  

As receitas provenientes de estudos clínicos com promotor cifraram-se, em 2020, em 345.464,07€. 

 

RECEITA PROVENIENTE DE ESTUDOS CLÍNICOS COM PROMOTOR EXTERNO 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Receita de EC com Promotor 562.035,24€ 408.644,91€ 387.101,46€ 397.522,19€ 311.866,45€ 345.464,07€ 

No que respeita aos projetos mais significativos no âmbito da investigação, os pontos de situação dos 
mesmos, já foram anteriormente efetuados neste mesmo capítulo. 

09.10 > doações 

Ao longo do ano de 2020, continuaram a ser estabelecidos contactos diversos com diferentes Entidades, 
Instituições e particulares, atentas as limitações  impostas pela pandemia, por forma a poder explorar, 
rentabilizar e potenciar a atribuição de alguns financiamentos/doações ao Centro Hospitalar, mas 
necessariamente muito centrados na problemática do combate ao COVID’19 (ex. Fundações:  La Caixa e 
Ciência e Tecnologia- FCT; Banco de Portugal; Agência para a Modernização Administrativa-AMA; Agência 
Nacional de Inovação- ANI; Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&D-GPPQ; Comissão de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo- CCDRLVT, Cruz Vermelha Portuguesa; 
ACSS,IP; e ARSLVT,IP). 

O total das doações, em 2020, no contexto do combate ao COVID’19, foi de 6.423.055,50€, dos quais 520.266€ 
em dinheiro e 5.902.789,50€ em espécie. 
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DOAÇÕES EM NUMERÁRIO 

 

DOAÇÕES EM ESPÉCIE 

Entidades Total 
Equipamentos 3 000 540,10 
ACSS 2 800 309,50 
Outras Entidades 200 230,60 
Bens de consumo 2 902 249,40 
ARSLVT 2 900 963,33 
Outras Entidades 1 286,07 
TOTAL 5 902 789,50 

09.11 > análise dos indicadores 

As demonstrações financeiras, os mapas, os indicadores e os rácios que integram este relatório objetivam o 
exame da situação atual e também a apreciação das tendências e perspetivas económico-financeiros futuras 
do CHULC. 

O prazo médio de pagamentos a fornecedores (PMP), global, teve uma redução de 13 dias, face ao período 
homólogo. Tal situação ocorreu porque, grande parte das transferências de verbas adicionais, foram 
atribuídas de forma consignada. Note-se que, também não foi possível reduzir mais o PMP, pois, durante o 
ano de 2020, existiu um aumento de 9,2M€ a pagar relativo a gastos com pessoal, e pagamentos emergentes 
e urgentes relacionados com as aquisições, para o COVID’19, num total de 8.512.174,33€. 

O aumento no saldo de dívida a fornecedores foi de 19,5M€, face ao período homólogo, decorrente das 
situações explanadas no parágrafo anterior. O Saldo da divida não inclui os fornecedores em receção em 
conferência.  

Os pagamentos a fornecedores decorreram com disponibilidade financeira proveniente da atividade normal 
da Instituição; acrescidos dos montantes de verbas atribuídas, com caracter excecional, através dos diversos 
Despachos dos Senhores Secretários de Estado da Saúde, do Tesouro e do Orçamento, num total de 36M€. 

Entidades Total
Nicole Pires 2 266,00
Mercedes-benz Portugal 10 000,00
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. 67 500,00
Banco Comercial Português, S.A. (Millennium bcp) 13 000,00
Itmp Portugal - Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S.A. 100 000,00
Viva Mulher Viva associação 2 500,00
BNP Paribas Portugal, A.C.E. 300 000,00
Giantstep, Lda. 10 000,00
Beiersdorf Portuguesa Lda. 15 000,00
TOTAL 520 266,00
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A capacidade do CHULC, em satisfazer os seus compromissos financeiros melhorou, entre 2019 e 2020, em 
termos de indicadores de liquidez (geral, reduzida e imediata), cujos rácios se encontram calculados nos 
quadros infra. 

 

A situação patrimonial melhorou (4,2%), entre 2019 e 2020: 

 

De salientar, que o saldo de clientes no final do ano de 2020 continua muito elevado, contribuindo para esta 
situação as seguintes entidades: 

• Hospital do Espírito Santo - Evora, EPE: mantém uma dívida de 3,6M€, que não assume e não declara 
para o encontro de contas através da Clearing House; 

• Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE: têm uma dívida de 1,2M€, que não assume e não declara para 
o encontro de contas através da Clearing House; 

• Região Autónoma dos Açores (Sub-região e Hospitais) não procedeu a qualquer pagamento, 
encontrando-se a dívida em cerca de 19,6M€, com a agravante de não assumirem a mesma. Esta 
situação é recorrente, tendo sido já referida nos Relatórios e Contas dos anos anteriores, mostrando-

Saldo de Fornecedores/Compras*365 2019 2020
Saldo de Fornecedores 211 735 248,00  224 571 859,62  
Compras/FSE/Imobilizado 223 731 925,31  248 541 174,71  

Prazo Médio de Pagamento 345 330

Prazo Médio de Pagamento

Activo circulante/Passivo circulante 2019 2020
Activo Corrente 170 802 089,05 € 184 663 034,69 € 
Passivo Corrente 436 509 028,04 € 488 914 993,68 € 

Grau de Liquidez Geral 0,39 0,38

AC-Existências/Passivo circulante 2019 2020
Activo corrente - Inventários 143 700 555,03 € 145 417 085,94 € 
Inventários 27 101 534,02 €   39 245 948,75 €   
Passivo Corrente 436 509 028,04 € 488 914 993,68 € 

Grau de Liquidez Geral 0,33 0,30

Depósitos bancários+Caixa/Passivo 2019 2020
Caixa e depósitos 8 925 436,14 €     9 059 132,37 €     
Passivo Corrente 436 509 028,04 € 488 914 993,68 € 

Grau de Liquidez Geral 0,02 0,02

Grau de Liquidez Reduzida

Grau de Liquidez Geral

Grau de Liquidez Imediata

Realizado Realizado PAO

Situação Patrimonial
2019 

(REEXPRESSO)
2020 2020

Rendimentos 400 380 597,05 427 465 240,51 472 865 613,85
Gastos 482 295 380,64 505 908 944,07 502 722 824,79

Resultado Líquido do Exercício
antes de Impostos -29 857 210,94-81 914 783,59 -78 443 703,56
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se insustentável para o CHULC poder satisfazer os seus compromissos, com repercussões na 
manutenção do prazo médio de pagamento a fornecedores. 

09.12 > eventos subsequentes  

Não são conhecidos à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações 
Financeiras de 31 de dezembro de 2020. 

Ao encerrar este Relatório e Contas de 2020, importa referir que a Pandemia global do COVID’19 gerou, 
desde março de 2020, até à presente data, por força das circunstâncias, uma situação de emergência de saúde 
pública que, segundo referiu o Tribunal de Contas, atingiu de forma inesperada e sem precedentes a 
generalidade dos países, requerendo a adoção de medidas urgentes e excepcionais para fazer face à situação 
epidemiológica e suas consequências. 

Como é do domínio público, o CHULC, tem, desde o início, dois Hospitais como referência nacional, 
escolhidos pela DGS, para validar e tratar doentes suspeitos ou infetados com o novo coronavírus, no 
combate global à presente Pandemia - Hospital Curry Cabral e Hospital D. Estefânia. Foi, pois, necessário, 
desde março passado, concentrar todos os esforços, empenho, dedicação e dar a máxima atenção às diversas 
necessidades internas no âmbito do combate ao COVID’19. 

Esta situação excepcional provocou uma enorme sobrecarga de trabalho com vista à aquisição emergente 
de equipamento médico, dispositivos médicos, equipamentos de protecção individual, reagentes, 
medicamentos, serviços e obras de adaptação das instalações, que foram necessárias e imprescindíveis para 
o diagnostico e tratamentos dos doentes com COVID’19, e ainda a protecção dos profissionais e restantes 
doentes/utentes desta Instituição. 

Com efeito, foi necessário, durante o ano de 2020,  face à estrutura física e funcional existente neste Centro 
Hospitalar (seis Hospitais antigos, dispersos no centro da cidade de Lisboa), reorganizar espaços,  definir e 
segmentar circuitos diversos, transferir Serviços, adequar Hospitais para os doentes de COVID’19, 
desencadear obras de adequação de áreas COVID, montar logística própria para facilitação das tarefas 
respectivas, aumentar a  capacidade já instalada , proceder a todas as aquisições de bens e serviços, 
cabimentações de despesas, atribuição de compromissos, efectivação de pagamentos imediatos e até 
antecipados, bem como, à distribuição logística dos bens necessários para fazer face ao surto pandémico. 

 Para além disso, no contexto do ajuste sucessivo do Plano de Contingência do próprio Centro Hospitalar, 
foram emanadas diversas orientações com vista à resolução assertiva do tratamento dos doentes com o 
COVID’19 e da protecção dos profissionais da Instituição. Entre outras, foram tomadas medidas, após a 
publicação do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e no cumprimento das directivas da DGS, para que 
muitos dos funcionários ficassem em teletrabalho. Acresce ainda que, alguns dos profissionais, por força das 
circunstâncias, reduziram o seu desempenho/produção, provocado pelo facto de terem estado em 
confinamento por suspeita de coronavírus, e outros, encontram-se ausentes para assistência a filhos menores 
de 12 anos. 

Com efeito, o ano de 2020 constituiu um período atípico e particularmente difícil, atento à actual pandeia do 
COVID’19, as suas respectivas implicações no real funcionamento da Instituição e/ou na articulação com 
outras Entidades.  
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Aliás, o próprio Tribunal de Contas, refere ainda, no seu “Relatório sobre Riscos na utilização de recursos 
públicos na gestão de emergências (COVID-19)”, o seguinte: 

“Além das acções necessárias à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia, a gestão 
desta doença e das suas consequências, tem impactos enormes em todas as áreas, em especial nos 
sistemas de saúde, no emprego, na economia e na protecção social, colocando grande pressão na acção 
dos governos e das entidades públicas. 

As estimativas desses impactos revestem-se ainda de grande incerteza, mas é certo que as medidas de 
política públicas, dirigidas aos cidadãos, serviços públicos, empresas e quaisquer entidades públicas e 
privadas, terão consequências significativas no plano das finanças públicas e respectiva 
sustentabilidade. 

O Tribunal de Contas, consciente dos desafios que a todos se colocam e em comunhão de objectivos com 
os responsáveis públicos envolvidos, alerta para um conjunto de riscos na gestão financeira de 
emergências, que devem ser considerados na crise sanitária, económica e financeira resultante da 
pandemia da COVID-19”. 

Face às incertezas quanto ao terminus da actual Pandemia, bem como, à eventualidade de ocorrerem 
eventuais surtos, estão ainda por estimar os verdadeiros e totais impactos, económico-financeiros e sociais, 
do COVID’19 no CHULC, no SNS, e em Portugal. 

Em 2021, o efeito da pandemia do COVID’19 agravou-se no início do ano, estando, contudo, na presente 
data a assistir-se a um desconfinamente progressivo da Sociedade e a um alivio na pressão assistencial dos 
hospitais. O ano começou com o o Estado de Emergência, passando em maio de 2021 a Estado de 
Calamidade. 

No final de 2020 e nos primeiros meses de 2021 foi implementado um plano nacional de vacinação contra o 
COVID’19 e estando, neste momento, cerca de 1/3 da população já vacinada com uma ou duas tomas da 
vacina. No CHULC, a taxa de vacinação, aos seus profissionais, atinge em maio de 2021, mais de 90%. 

09.13 > obrigações legais 

O CHULC é, por força da previsão do Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, uma empresa pública e em conformidade com o disposto no art.º 
2.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, uma 
entidade pública reclassificada. Considerando que instituições reclassificadas por força da Lei de 
Enquadramento Orçamental são regidas por um regime especial de controlo orçamental é controvertido que 
as mesmas devam cumprimento ao disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). 
Contudo, e porque a questão é controvertida e por razões de transparência, entende o Conselho de 
Administração do CHULC, dar cumprimento ao que se encontra previsto no já mencionado artigo 35.º do 
CSC. 

Tendo em consideração, precisamente, o previsto no art.º 35.º do CSC, cumpre comunicar aos membros do 
Governo responsáveis pelas Finanças e pela Saúde, que em articulação exercem a função acionista no CHULC, 
(conforme determina o Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua versão atual), que a situação 
económico-financeira desta Entidade Pública Empresarial, em 31/12/2020, se mostrava altamente 
preocupante, apresentando um Património Líquido deficitário, pelo que a mesma requer a tomada de 
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medidas adequadas, designadamente, nos termos do previsto no artigo do CSC acima referenciado, realizar 
o reforço financeiro necessário para a cobertura do capital estatutário. 

De facto, entre as “despesas” inerentes ao cumprimento das tarefas que legalmente lhe incumbem e os meios 
financeiros que lhe são atribuídos para o efeito constata-se existir uma evidente insuficiência orçamental 
insuscetível de ser eliminada por via gestionária. 

09.14 > proposta de aplicação de resultados 

Propõe-se que o resultado líquido do período de 2020, o qual é negativo (-78.476.729,01€), seja transferido 
para a conta de resultados transitados. 
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10 > cumprimento das 
orientações legais 

O presente capítulo segue as orientações emanadas no ofício n.º SAI_DGTF/2021/173 – DSPE, de 12 de 
janeiro, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, no qual são emitidas as instruções sobre o processo de 
prestação de contas referente a 2020. 

Cumprimento das Orientações Legais - 2020 
Cumprimento 

Quantificação Justificação 
S N NA 

Objetivos de Gestão            

Objectivos Produção   x   97,5% cf. ponto 10.01 

Objectivos Nacionais de Acesso     x Os indicadores não se 
encontram todos calculados 
pela ACSS, nem disponíveis 

no SICA. 

cf. ponto 10.01 

Objectivos Nacionais de Desempenho Assistencial     x cf. ponto 10.01 

Objectivos Nacionais de Desempenho Económico-Financeiro     x cf. ponto 10.01 

Objectivos do Serviço de Urgência   x   99,3% cf. ponto 10.01 

Metas a Atingir constantes no PAO 2020           

Investimento   x   40,6% cf. ponto 10.01 

Nível de Endividamento     x O CHULC não detém 
empréstimos bancários. cf. ponto 10.03 

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE x     100% cf. ponto 10.01 

Gestão do Risco Financeiro     x   cf. ponto 10.02 

Limites de Crescimento do Endividamento     x   cf. ponto 10.03 

Evolução do PMP a fornecedores (externos)   x   274 cf. ponto 10.04 

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")   x   64.952.841,00 € cf. ponto 10.04 

Recomendações do acionista na última aprovação de contas     x   cf. ponto 10.05 

Remunerações/honorários           

Não atribuição de prémios de gestão x       cf. ponto 10.05 

CA - reduções remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável)    x  Não ocorreram reduções cf. ponto 10.06 

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes em 2020 (se aplicável)     x   cf. ponto 10.06 

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2020 (se aplicável)     x   cf. ponto 10.06 

EGP - artigo 32º e 33.º do EGP             

Não utilização de cartões de crédito x       cf. ponto 10.07 

Não reembolso de despesas de representação pessoal x       cf. ponto 10.07 

Valor máximo das despesas associadas a comunicações x       cf. ponto 10.07 

Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço     x   cf. ponto 10.07 

Despesas não docum. ou confidenc: n.º 2 do artigo 16º do RJSPE e artigo 11.º do EGP           

Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais x       cf. ponto 10.08 

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º 18/2014           

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens x       cf. ponto 10.09 

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção da corrupção    x   Encontra-se em elaboração. cf. Ponto 10.10 

Contratação Pública           

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa x       cf. Ponto 10.11 
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Cumprimento das Orientações Legais - 2020 
Cumprimento 

Quantificação Justificação 
S N NA 

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas     x   O CHULC não tem 
empresas participadas. 

Contratos submetidos a visto prévio do TC x     271 contratos / 
66.458.493,16€ sem IVA cf. Ponto 10.11 

Auditorias do Tribunal de Contas (b)     x   cf. Ponto 10.16 

Recomendações  x     0 (face a 2019) cf. Ponto 10.16 

Elaboração do Plano para a Igualdade conforme determina o artº7 da Lei 62/2017, de 
1 agosto   x     cf. Ponto 10.09 

Apresentação da demonstração não financeira x       cf. Ponto 11 

10.01 > objetivos de gestão e plano de atividades e 
orçamento 

O Contrato-Programa celebrado entre a Tutela e o CHULC, para o triénio 2017-2019 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 grau de 
cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira. 

Os objetivos de produção para 2020 definidos no Contrato-Programa (produção SNS) e o seu grau de 
concretização constam no quadro seguinte: 

Quadro: acordo modificativo 2020 – taxa de execução da componente produção 

Linha de Produção Peso da Linha relativo à 
componente Produção 

Taxa de 
Execução 

Componente Produção 100,0% 97,5% 

1. Consultas Externas 16,6% 98,2% 

2. Internamento 47,3% 97,0% 

3. Episódios de GDH de Ambulatório 8,8% 106,1% 

4. Urgências 5,3% 100,1% 

5. Sessões em Hospital de Dia 0,2% 94,5% 

6. Programas de gestão da doença crónica 16,3% 93,9% 

7. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 0,3% 134,0% 

8. PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade 0,3% 89,0% 

9. Saúde sexual e reprodutiva 0,1% 95,2% 

10. Sessões de Radioncologia 0,0% n.a. 

11. Colocação de Implantes Cocleares 0,2% 106,1% 

12. Serviços Domiciliários 0,1% 100,9% 

13. Centro Especializados de Reabilitação 0,0% n.a. 

14. Lar (IPO) 0,0% n.a. 

15. Outros (Medicamentos, SAPA, PIIC, Internos) 4,3% 91,3% 

Em 2020, foram ainda contemplados no Contrato-Programa indicadores de acesso e qualidade assistencial 
no Serviço de Urgência, que visam aferir a componente do valor da Urgência em função do desempenho. 
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No global, e com base nos dados apurados a 26/04/2021, o CHULC teve um índice de desempenho de 99,3%, 
conforme se resumo no quadro seguinte: 

Quadro: acordo modificativo 2020 – taxa de execução dos indicadores da urgência 

  Meta 2020 Real 2020 Grau de Cumpr 
(%) 

Grau de Cump 
Ajustd (%) 

Índice de 
Desemp. 

Peso dos episódios de urgência com Prioridade atribuída 
Verde/Azul/Branca 42 44,6 93,8 93,8 18,8 

Peso dos episódios de urgência com internamento 10,3 14 64,1 64,1 12,8 

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do 
tempo de espera previsto no protocolo de triagem 79,8 78,5 98,4 98,4 19,7 

Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de 
utilizadores do Serviço Urgência 3,3 2,6 121,2 120 24 

Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência 3,2 4,3 134,4 120 24 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência         99,3 

Fonte: SICA em 26 de abril de 2021 

O CHULC integrou ainda objetivos (designados de Incentivos Institucionais) no seu Contrato-Programa 2020, 
que cobrem áreas de acesso aos cuidados de saúde (6 indicadores), desempenho assistencial (6 
indicadores), desempenho económico-financeiro (4 indicadores). Os indicadores contratualizados e a sua 
realização encontram-se discriminados no quadro seguinte. De referir que nem todos os indicadores se 
encontram apurados pela Tutela setorial, pelo que a taxa de execução de 74,1% apurada poderá vir a revelar-
se superior. 

De referir que à data de 26 de abril de 2021, cinco dos Incentivos Institucionais encontram-se ainda por 
apurar/validar pela ACSS ou ARSLVT, pelo que o valor da execução poderá ainda sofrer alterações. 

Incentivos Institucionais 2020 

Objetivo Meta Real 
Grau de 

Cumprim. 
Ajust (%) 

Índice de 
Desempenho 

Objetivos Nacionais     

Acesso       50,7 

% de pedidos em Lista de Espera para Consulta dentro do TMRG 63,2 47,2 74,7 7,5 

% de consultas realizadas dentro do TMRG 75,5 63,2 83,7 8,4 

% de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia dentro do TMRG 71,9 44 61,2 6,1 
% de doentes operados dentro do TMRG 78 77,8 99,7 10 
% de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de 
triagem 79,8 78,5 98,4 9,8 

% de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo 
adequado (até 2 dias úteis) após a referenciação, no total de doentes ref. para a RNCCI 65 57,6 88,6 8,9 

Desempenho Assistencial       16,2 

% de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico 3,25 2,78 114,5 3,4 

% de cirurgias realizadas em ambulatório (GDH), para procedimentos tendencialmente 
ambulatorizáveis 17,3 11,7 67,6 2 

% de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 45 32,2 71,6 2,1 
Índice de Mortalidade Ajustada 1,22 0,971 120 4,8 
Índice de Demora Média Ajustada 1,05 1,0841 96,8 3,9 
Demora média antes da cirurgia 0,95 1,5 0 0 
Desempenho económico-financeiro       7,2 

Gastos operacionais por doente padrão 
Valor do 
melhor 

do grupo 
    

Doente padrão por Médico ETC 74,96 55,4 73,9 3,7 
Doente padrão por Enfermeiro ETC 53,06 37,4 70,5 3,5 
% de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e FSE(Selecionados), no Total de 
Gastos com Pessoal 13,3     

Índice de Desempenho Global       74,1 
Valor Incentivos Contratados (€)       21.877.582,2 
Valor Incentivos Realizados (€)       16.211.288,4 

Fonte: SICA em 26 de abril de 2021 
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No que respeita à execução dos indicadores relacionados com a lista de espera (consulta ou cirurgia) é 
importante referir o fator COVID’19 que limitou a disponibilidade de recursos físicos (a diminuição do número 
de camas cirúrgicas ao longo do ano de 2020 e a diminuição drástica do número de camas de cuidados 
intermédios, transformadas em camas de cuidados intensivos dedicadas ao COVID’19) bem como de recursos 
humanos, os quais foram alocados ao combate da pandemia COVID’19. Por outro lado, a suspensão 
temporária em meados de março, que vigorou até início de maio, de toda a atividade programada não 
prioritária, resultou numa quebra do número de consultas externas e de cirurgias. Todos estes aspetos 
impactaram de forma negativa na performance destes indicadores. 

Invariavelmente, a quebra de produção (originando a diminuição do número de doentes padrão) e a 
necessidade de reforço de profissionais (aumento do número de ETC), resultaram na fraca performance dos 
indicadores de produtividade doente padrão por médico, ou enfermeiro, ETC. 

A demora média pré-operatória (tempo que decorre entre a admissão programada do doente e a cirurgia), 
é um indicador no qual o CHULC tem que melhorar o seu desempenho, tendo para o efeito realizado ações 
de mitigação, mas sem sucesso. Esta baixa performance tem a ver com práticas enraizadas a par de uma 
estrutura física e humana fortemente fragmentada. 

No que respeita às medidas/iniciativas de melhoria de eficiência e controlo da despesa constantes no 
Plano de Atividades e Orçamento (PAO) de 2020, observa-se que a sua maioria teve uma baixa execução 
ou tornaram-se de difícil concretização. Para tal, contribuíram as circunstâncias adversas que ocorreram, em 
grande parte foram fatores exógenos à própria Instituição, caracterizados já anteriormente, e que se 
relembram: 

x Pandemia do COVID’19, que surge em Portugal em meados de março de 2020, com todos os efeitos 
e impactos que a mesma teve no Centro Hospitalar; 

x Aumento das despesas com pessoal, na sua maioria, resultantes de determinações legais exógenas 
à Instituição (reposição salarial, passagem dos profissionais às 35h semanais, aumento remuneratório 
dos enfermeiros especialistas, acréscimo do trabalho extraordinário e suplementos, aumento do 
valor/hora, entrada de mais profissionais para suprir algumas lacunas na Instituição, novos 
contratações para colmatar a prestação assistêncial dos tratamentos do COVID’19, Prémios COVID’19 
para os profissionais, pagamentos das Tolerâncias de Ponto, e outras situações) em 9,2M€, face ao 
ano transato; 

x Aumento do salário mínimo nacional e, por via indireta, houve um acréscimo dos gastos com as 
prestações de serviço da Instituição (ex. hoteleiras, manutenção, segurança); 

x Escassa dotação orçamental e disponibilidades financeiras para as reais necessidades da Instituição, 
o que causou várias disfuncionalidades no processo aquisitivo de bens e serviços, a nível de atribuição 
de cabimentos e compromissos, mais a mais num ano de Pandemia; 

x Elaboração do Plano de Contingência da Instituição e dos vários serviços, por forma a garantir o 
funcionamento deste Centro Hopitalar. Ao longo do ano, foi necessário fazer vários ajustamentos ao 
Plano de Contigência, em função da evolução dos diversos surtos pandémicos. 

No quadro seguinte constam as medidas inscritas no Plano de Atividades e Orçamento para 2020. 
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Em concreto, no que respeita às 6 medidas propostas no PAO de 2020, o ponto de situação é o seguinte: 

1. Negociação com os fornecedores de descontos financeiros: foram previstos 1,2M.€ e realizados 
0,672M.€, pelo que, a medida teve uma concretização de 44%. No que respeita à redução dos 
descontos de  pronto pagamento obtidos, em 2020, devem-se em grande parte, à necessidade de 
proceder a pagamentos antecipados, ou com as entregas de bens, para fazer face às necessidades 
de bens de serviços a colmatar nos surtos pandémicos do COVID’19. 

2. Compras Centralizadas na SPMS: estimou-se um impacto de 2M.€, contudo o valor final ficou muito 
aquém deste. Razões diversas, entre as quais a morosidade no processo aquisitivo centralizado, as 
disponibilidades financeiras para atribuição de compromisso, os preços obtidos pela SPMS versus os 
Institucionais, o impacto do COVID’19, fizeram com que esta medida ficasse distante da respetiva 
concretização; 

3. Melhoria do Processo de Logistica e da Gestão de Stocks, foi iniciado em 2020 e continua em curso. 
A evolução da pandemia a operacionalização da totalidade desta medida em 2020. 

4. Reformulação do Macro processo de Gestão do Bloco Operatório, medida continua a ser oporuna. 
Contudo, os efeitos e a evoloução da pandemia do COVID’19 não permitiram a sua operacionalização 
em 2020.  

5. Simplificação dos procedimentos e circuitos administrativos – Com a concretização da candidatura 
do SAMA, referentes a Gestão Documental, e com o avanço do projecto da faturação eletrónica (EDI). 
Face ao contexto pandémico, teve poucos desenvolvimentos. 

6. Centro de Ivestigação Clínica – Ensaios Clínicos/Estudos Clínicos - previam-se 0,5M€ e foram 
faturados 0,345M€, a medida teve uma concretização de 69%.  

Num ano de pandemia, todas estas medidas ficaram relegdas para segundo plano, atendendo as 
necessidades emergentes da instituição para o combate ao COVID’19. 

No que respeita aos Recursos Humanos, observa-se um aumento expressivos do total de gastos, pelas 
seguintes razões: 1ª posição remuneratória dos TDST (Decreto-Lei n.º 25/2019, de 11-02-2019) no valor de 

Tipo de iniciativa Descrição da iniciativa Estimativa do Impacto Justificação das iniciativas de eficiência

Ganhos de Eficiência
Negociação com os fornecedores de Descontos 
Financeiros 1 200 000,00                    

O CHLC, EPE, negoceia descontos financeiros com os 
fornecedores, para o pagamento de recuperação de 

facturas em divida

Ganhos de Eficiência Compras Centralizadas na SPMS, 2 000 000,00                    

Estimativa de descontos financeiros a negociar com os 
fornecedores, obtidos pela aquisição centralizada de 
compras. Pelo menos, 5% do valor previsto no 
Orçamento para 2020, que deveria reverter para o 
CHULC,EPE.

Optimização da Gestão
Melhoria do Processo de Logística e de Gestão 
de stocks

50 000,00                         

Prespectiva-se a implementação de um sistema de 
armazéns avançados, junto  de alguns  serviços 
utilizadores, bem como, a introdução de leitores 
óticos para movimentação dos bens e produtos.

Reforço da capacidade
Reformulação do Macro processo de Gestão do 
Bloco operatório

100 000,00                       

 Preve-se o redesenho e a engenharia de processos 
conduncente à reformulação do circuito de doentes e 
profissonais, com o objetivo de melhoria da produção 
cirurgica e da produtividade. 

Aumento da produtividade
Simplificação dos procedimentos e Circuitos 

Administrativos

50 000,00                         

O CHULC, EPE pertende levar a cabo a implementação 
de um sistema informático de  gestão documental,  
transversal a várias áreas da Instituição, que permitirá 
a racionalização de circuitos, a melhoria da qualidade 
da informação e, in extreminus, a tomada de decisões 
mais oportunas.

Outras medidas
Centro de Investigação Clinica - Ensaios 

Clinicos/ Estudos clinicos
500 000,00                       

O CHULC, EPE  aposta na organização do centro de 
investigação,  com  o alargamento da participação em 
ensaios clinicos em nivel I e II. 

TOTAL 3 900 000,00                    
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0,47 M€; Valorizações e acréscimos remuneratórios (LOE nº 114/2017, de 29-12-2017, artigo 18.º) no valor 
de 3.5 M€; Aplicação da Lei 71/2019, de 27-05-2019 (carreira de enfermagem) + acordos de tribunal que tem 
um impacte de 0,74 M€; Aumento de efetivos (com especial enfase para enfermeiros e assistentes 
operacionais): cuja reposição do PNT gerou uma despesa acrescida de 3.0 M€; Aumento salarial da função 
publica (Dec. Lei nº 10-B/2020 expressando-se num encargo de 0,98 M€; Novas contratações para fazer face 
à pandemia do COVID 19; este fator tem já um impacto de 1.9 M€ em oito meses de pandemia; Trabalho 
Extra nas Tolerâncias de Ponto (em 2020) para manter a operacionalidade, face ao estado de emergência, a 
que corresponde um aumento de 1,0 M€; Atribuição de prémios de desempenho aos profissionais de serviços 
COVID, no valor 1.125 M€. 

Investimento: em 2020, o CHULC aplicou em bens de investimento o valor de 8,7 M€, correspondendo a 
40,6% do inscrito no Plano de Atividades e Orçamento para 2020 (21,4 M€). É de salientar, no entanto, que 
se registou um aumento face a 2019 de 132%. 

Durante o ano de 2020, foram feitas doações em espécie, no âmbito da Pandemia COVID-19, através da 
Reserva Estratégia Nacional, via ACSS (ventiladores, monitores, bombas infusoras e seringas infusoras), num 
montante toal de 2.800.309,50€ e de muitas entidades privadas, o valor de 200.230,60€. 

O investimento em 2020 foi fortemente condicionado e dirigido à renovação, atualização e inovação de 
equipamento essencial à prática clínica, de forma a permitir uma maior eficiência, qualidade e segurança na 
atividade assistencial, e ao reforço de equipamento de medicina intensiva para dar resposta à pandemia. De 
salientar que o investimento emergente foi efetuado na área da remodelação e conservação de edifícios, bem 
como, na renovação do parque tecnológico na área de sistemas de informação, de forma a aumentar a 
eficiência dos procedimentos. 

O grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE foi de 100% na despesa e de 100% na receita, 
conforme os quadros nas páginas seguintes. 
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10.02 > gestão do risco financeiro  

O CHULC, EPE não tem empréstimos bancários. 

Anos 2020 2019 2018 2017 2016 

Encargos Financeiros (€) 0 0 0 0 0 
Taxa Média de Financiamento (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10.03 > limite de crescimento do endividamento 

Em 2020, foram atribuídos ao CHULC duas entradas de capital para cobertura de prejuízos, através dos 
seguintes despachos: Despacho Conjunto das Finanças e Saúde, de 3 de março de 2020, num total de 256,4 
milhões de euros, tendo sido atribuído ao CHULC o montante de 18.636.048,00€; e o Despacho do(a)s 
Senhore(a)s Secretário(a)s de Estado do Orçamento, do Tesouro e da Saúde, de 30 de dezembro de 2020, 
num montante total de 306,6 M€, foi atribuído ao CHULC o montante de 17.398.565,00€. Em resumo, o 
CHULC, recebeu em 2020, o total de 36.034.613€, através de entrada de capital para cobertura de prejuízos, 
para o pagamento de dívida vencida a fornecedores externos, por ordem de maturidade. 

Passivo Remunerado 2020 2019 Var% 20/19   
      Valor % 

Financiamentos obtidos (correntes e não correntes)   0  

    - dos quais concedidos pela DGTF   0  

Aumentos de Capital por dotação 36 034 613,00 81 311 381,76 -45 276 768,76 -80% 
Aumentos de Capital por conversão de créditos   0 0 
Endividamento Ajustado   0  

De referir que o CHULC não detém empréstimos bancários. 

10.04 > prazo médio de pagamentos 

O prazo médio de pagamentos a fornecedores não SNS, em conformidade com a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, que aprovou o Programa Pagar a Tempo e Horas, com a alteração 
introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, do Ministro de Estado e da Finanças, teve, nos 
últimos anos uma diminuição de 21 dias, face ao período homólogo. Tal situação ocorreu porque, grande 
parte das transferências mensais relativas aos adiantamentos do Contrato Programa, foram atribuídas de 
forma consignada, e que totalizam cerca de 49,5M€ 

Apesar da atribuição dessas verbas, existe um aumento da dívida a fornecedores externos, face ao período 
homólogo de 14,8M€. 

PMP 2020 2019 Var% 20/19 

PMP a Fornecedores externos (dias) 274 295 -7% 
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Dívidas Vencidas 

  Dívidas vencidas de acordo com o Artº 1º DL 65-A/2011 

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias 
Aq. de Bens e Serviços 64.416.430,52 28683267,73 34027397,87 1518999,33 -22711,76 
Aq. de capital 1.530.810,75 372772,96 113685,06 0 259436,81 
Total 65.947.241,3 29056040,69 34141082,93 1518999,33 236725,05 

10.05 > resultados obtidos e recomendações do 
acionista 

O CHULC não tem acionistas e as contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foram apenas 
aprovadas pelo Conselho de Administração, encontrando-se para aprovação por parte dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Saúde e das Finanças. 

10.06 > remunerações  

As funções de administração executiva e funções de fiscalização do CHULC estão estruturadas nos termos do 
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, sendo que o modelo de governo adotado prevê os seguintes 
órgãos: 

• Conselho de Administração; 
• Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas (ROC) ou uma sociedade de revisores oficiais de contas; 
• Conselho Consultivo. 

Conselho de administração 
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos 
Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 
conjugados com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua redação atual, e com o 
n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na sua redação atual, resulta que os membros 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E., são designados por 
resolução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e da saúde, para um mandato de três anos, renovável uma única vez. 

A remuneração dos membros do conselho de administração desta entidade pública empresarial obedece ao 
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação 
atribuída pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, alterada pelas Resoluções 
do Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro, 45/2013, de 19 de julho, e 48/2013, de 29 de 
julho. 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2019, de 20 de fevereiro, nomeia os membros do conselho de 
administração do CHULC. 
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Mandato  

Cargo Nome 

Designação OPRLO (2) 
N.º de 

Mandatos  (Início - Fim) Forma 
(1) Data 

Sim 
/ 

Não 

Entidade 
de 

Origem 

Entidade 
Pagadora 

(O/D) 
08-02-2019 até 2021 Presidente Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho R 08/02/2019 Não   1 
08-02-2019 até 2021 Diretor Clínico Luís Manuel de Almeida Nunes R 08/02/2019 Sim CHLC D 2 
01-09-2020 até 2021 Diretor Clínico Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco R 01/09/2020 Sim CHLC D 1 
08-02-2019 até 2021 Enf.ª Diretora Maria José Martins da Costa Dias R 08/02/2019 Não   1 
08-02-2019 até 2021 Vogal Executivo Paulo Jorge Espiga Alexandre R 08/02/2019 Não   1 
08-02-2019 até 2021 Vogal Executivo Vitor Jaime Pereira Alves R 08/02/2019 Não   1 

 (1) indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)      

(2) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem -  prevista no no 8 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)  

Membro do CA 
Acumulações de Funções 

Entidade Função Regime 

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho Exclusividade no CHULC Exclusividade no CHULC Exclusividade 
no CHULC 

Luís Manuel de Almeida Nunes Exclusividade no CHULC Exclusividade no CHULC 
Exclusividade 
no CHULC 

Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco 
Nova Medical School Professor Auxiliar Convidado Público 
Centro Social e Paroquial de São Vicente de Paulo Médico "pro bono" Privado 

Maria José Martins da Costa Dias 

Universidade Católica  Professora Privado 
Instituto Politécnico da Lusófona Professora Privado 
Escola Superior de Enfermagem Professora Público 

Ordem dos Enfermeiros Vice Presidente do Conselho de 
Enfermagem  Público 

Paulo Jorge Espiga Alexandre Exclusividade no CHULC Exclusividade no CHULC Exclusividade 
no CHULC 

Vitor Jaime Pereira Alves Exclusividade no CHULC Exclusividade no CHULC Exclusividade 
no CHULC 

 

Membro do Órgão de Administração 

Estatuto do Gestor Público  

Fixado  Classificação  
Remuneração mensal bruta (€)  

Vencimento Despesas de 
representação  

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho S B       4 864,33 €          1 945,73 €   
Luís Manuel de Almeida Nunes N B       6 656,28 €          1 556,59 €   b)  
Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco N B       4 045,64 €          1 556,59 €   b)  
Maria José Martins da Costa Dias S B       3 891,46 €          1 556,59 €   
Paulo Jorge Espiga Alexandre S B       3 891,46 €          1 556,59 €   
Vitor Jaime Pereira Alves S B       3 891,46 €  1 556,59 €   

O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções). 

(b) opção pela remuneração de origem 

Membro do CA Remuneração Anual   (€) 

(Nome) Fixa (1) Variável (2) 
Valor Reduções  

Remuneratórias 
(4) 

Valor Bruto  
Final 

Bruto (5) = (3)-(4) 
(3)=(1)+(2)   

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho 94 397,12 € 0,00 € 94 397,12 € 0,00 € 94 397,12 € 
Luís Manuel de Almeida Nunes 68 322,93 € 0,00 € 68 322,93 € 0,00 € 68 322,93 € 
Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco 25 679,83 € 0,00 € 25 679,83 € 0,00 € 25 679,83 € 

Maria José Martins da Costa Dias 76 864,32 € 0,00 € 76 864,32 € 0,00 € 76 864,32 € 
Paulo Jorge Espiga Alexandre 76 388,56 € 0,00 € 76 388,56 € 0,00 € 76 388,56 € 
Vitor Jaime Pereira Alves 75 530,67 € 0,00 € 75 530,67 € 0,00 € 75 530,67 € 

   
417 183,43 € 0,00 € 417 183,43 € 
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Membro do CA Encargos com Viaturas  

(Nome) Viatura 
atribuída 

Celebração 
de 

contrato 

Valor de 
referência 

da 
viatura 

Modalidade 
(1) 

Ano 
Início 

Ano 
Termo 

Valor da 
Renda 
Mensal 

Gasto 
Anual 
com 

Rendas 

Prestações 
Contratuais 

Remanescentes 

  [S/N] [S/N] [€] [Identificar]     [€] [€] (N.º) 
Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho N N        

Luís Manuel de Almeida Nunes N N        

Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco N N        
Maria José Martins da Costa Dias N N        

Paulo Jorge Espiga Alexandre N N        

Vitor Jaime Pereira Alves N N        

 

Membro do CA Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€) 

(Nome) Deslocações em 
Serviço  

Custo com 
Alojamento 

Ajudas de 
custo 

Outras  Gasto total com 
viagens (Σ) Identificar Valor 

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho 0 0 0 0 0 0 

Luís Manuel de Almeida Nunes 0 0 0 0 0 0 

Maria José Martins da Costa Dias 0 0 0 0 0 0 

Paulo Jorge Espiga Alexandre 0 0 0 0 0 0 

Vitor Jaime Pereira Alves 0 0 0 0 0 0 

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

O CHULC não atribuiu prémios de gestão, nem foram elaborados contratos de gestão para efeitos de 
atribuição de prémios aos membros do Conselho de Administração. 

Conselho Fiscal 

Mandato  
Cargo Nome 

Designação 
Estatuto 

Remuneratório 
Fixado Mensal 

(€) 

N.º de 
Mandatos  

(Início - Fim) Forma (1) Data 

2017-2019 Presidente João de Faria Rodrigues Despacho Conjunto  28/11/2017 1 362,02 € 1 
2017-2019 Vogal Hermenegildo Emílio dos Vultos Despacho Conjunto  28/11/2017 1 021,51 € 1 
2017-2019 Vogal Luísa Maria do Rosário Roque Despacho Conjunto  28/11/2017 1 021,51 € 1 

(1)Indicar AG/DUE/Despacho. 

 

Nome 

Remuneração Anual  (€) 

Bruto Reduções  
Remuneratórias 

(2) 

Valor  Final 

(1) (3) = (1)-(2) 

João de Faria Rodrigues 19 068,28 € - € 19 068,28 € 
Hermenegildo Emílio dos Vultos 14 301,14 € - € 14 301,14 € 
Luísa Maria do Rosário Roque 14 301,14 € - € 14 301,14 € 
Total   47 670,56 € 

 

Revisor Oficial de Contas 

Conforme legalmente determinado, por Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e da 
Secretária de Estado da Saúde, foi designado para o CHULC, E.P.E., para o triénio 2017-2019, ROC Efetivo: a 
sociedade RCA- Rosa Correia & Associados, SROC, SA com inscrição na o ROC n.º 143, registada na CMVM 
com o n.º 20161455, com o número fiscal n.º 503786110, representada por Luís Francisco Pereira Rosa, 
inscrito na O ROC com o n.º 713 e na CMVM com o n.º 0 20160349. 
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Embora tenha sido indicado pelo Conselho Fiscal o ROC Suplente, o despacho acima referido não designou 
o ROC suplente.  

Em maio de 2020, o CHULC enviou ao Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e ao Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto da Saúde a proposta do Conselho Fiscal para efeitos de recondução do Revisor 
Oficial de Contas, efetivo e suplente, para o triénio 2020-2022. 

Apesar de se aguardar o inerente despacho de renovação ou substituição, por parte da Tutela, o ROC 
continuou a desenvolver os respetivos trabalhos, nos termos da legislação em vigor. 

Mandato 
Carg
o 

Identificação SROC / ROC Designação N.º de anos de 
funções exercidas 

(Início-
Fim) Nome N.º 

OROC  
N.º registo 
na CMVM Forma (1) Data Contrato no 

grupo 
na 
entidade 

2017-
2019 ROC RCA- Rosa Correia & 

Associados, SROC, SA 143 20161455 Despacho conjunto ministérios 
das finanças e saúde 

12/07/20
18   n/a 1 ano                 

5 meses 

 

Nome ROC/FU 

Valor Anual do Contrato de 
Prestação de Serviços - 2020 (€) Valor Anual de Serviços Adicionais - 2020 (€) 

Valor (1) Reduções 
(2) 

Valor Final Identificação do Serviço Valor (1) Reduções 
(2) 

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

RCA- Rosa Correia & 
Associados, SROC, SA 26 531,10 €   26 531,10 € 

Relatório de Resultados Factuais e 
Parecer sobre as faturas de 1997 a 2019 
reclamadas pelo SUCH 

6 765,00 €   6 765,00 € 

(Inclui IVA.) 

Dado que não existe ainda a recondução do mesmo para 2020, apesar da proposta à Tutela, não existe valor para os honorários anuais 
ilíquidos do ROC. Contudo foi considerada uma estimativa de gastos com o Revisor Oficial de Contas, no montante de 26.531,10€. 

Auditor Externo 

O Revisor Oficial de Contas acima identificado emite a sua Certificação Legal das Contas nos termos dos 
Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovados pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, dá 
reposta aos requisitos legais impostos, tendo em conta o novo Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria 
aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. De acordo com a nova redação do artigo 8.º, n.º 1 do 
Cód.VM, as funções do "auditor registado na CMVM" são agora desempenhadas por ROC/SROC que, nos 
termos gerais, deve estar registado na CMVM para o exercício de funções de interesse público. 

10.07 > estatuto do gestor público (artigos 32.º e 33.º) 

Não foram utilizados cartões de crédito nem reembolsadas despesas de representação. 

Não existem viaturas afetas aos gestores públicos. 

Membro do CA Gastos com Comunicações(€) 

(Nome) Plafond Mensal 
Definido Valor Anual Observações 

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho 80,00 € 298,96 € S/IVA 
Luís Manuel de Almeida Nunes  0,00 € S/IVA 
Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco  0,00 € S/IVA 
Maria José Martins da Costa Dias 80,00 € 487,25 € S/IVA 
Paulo Jorge Espiga Alexandre 80,00 € 163,98 € S/IVA 
Vitor Jaime Pereira Alves 80,00 € 172,34 € S/IVA 

Total 320,00 € 1122.53€ S/IVA 
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Membro do CA Plafond Mensal 
Combustível e 

Portagens 

Gastos anuais associados a Viaturas (€) 

(Nome) Combustível  Portagens  Total Observações 

Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Luís Manuel de Almeida Nunes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Pedro Paulo Valente Gentil Soares Branco 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Maria José Martins da Costa Dias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Paulo Jorge Espiga Alexandre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Vitor Jaime Pereira Alves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

10.08 > despesas não documentadas ou 
confidenciais  

O CHULC não realizou despesas não documentadas, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 
16.º do RJSPE e no artigo 11.º do EGP. 

10.09 > relatório sobre remunerações pagas a homens 
e mulheres 

O CHULC tem adotado medidas no que respeita ao Princípio de Igualdade do Género, conforme estabelecido 
no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro, e no n.º 2 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março. 

O relatório sobre a igualdade salarial entre géneros no CHULC do ano de 2020, onde consta o diagnóstico 
prévio da situação de homens e mulheres, com base em indicadores para a igualdade, encontra-se ainda em 
elaboração. O relatório de 2018 encontra-se publicado no sítio da internet do CHULC em 
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/IGUALDADE-SALARIAL-2018a.pdf. 

Do mesmo modo, foi elaborado o Plano para a Igualdade, onde constam objetivos e medidas para a 
igualdade de género, cidadania e não discriminação, os prazos e responsáveis pela sua implementação, a 
saber: 

• elaboração de códigos de conduta com inclusão do princípio da igualdade do género; 
• inclusão do princípio da igualdade de género, cidadania e não discriminação nos planos de atividades 

das Áreas, enquanto valor dos respetivos serviços; 
• realização de iniciativas de sensibilização e divulgação das/dos dirigentes e várias chefias 

operacionais para a responsabilidade de incorporar a igualdade de género, cidadania e não 
discriminação no CHULC; 

• desenvolvimento de orientações pelo CCA que visem prevenir a discriminação da avaliação de 
desempenho dos colaboradores com descendentes e ou familiares dependentes; 

http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/IGUALDADE-SALARIAL-2018a.pdf
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• desenvolvimento de orientações que facilitem a conciliação do horário de trabalho com a vida 
familiar; 

• garantia de equidade na representação de género na composição de júris de procedimentos de 
seleção e recrutamento, com especial relevância para o género sub-representado; 

• aferição das desigualdades de género em termos da gestão de vínculos, carreiras e remunerações 
através dos indicadores adotados; 

• implementação das medidas e disponibilização de material informativo sobre violência, assédio 
moral e assédio sexual aos colaboradores; 

• elaboração de estudos para detetar obstáculos à progressão dos colaboradores nas suas carreiras 
profissionais; 

• promoção de cursos de formação sobre a temática de igualdade de género; 
• elaboração de orientações para a utilização de linguagem oral e escrita no âmbito da comunicação 

de cariz administrativo e técnico na comunicação interna e externa; 
• disponibilização de acervo documental sobre igualdade e cidadania; 
• inclusão da desagregação dos indicadores de gestão de recursos humanos por género (sempre que 

aplicável); 
• disponibilização de indicadores específicos sobre as licenças de parentalidade gozadas pelo pai. 

10.10 > relatório anual sobre prevenção da 
corrupção 

No âmbito das políticas anti-fraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação 
e prevenção da fraude organizacional, o CHULC 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 e 2019 (despacho do Conselho de 
Administração de 27 de setembro de 2018) e em vigor em 2020. 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. 

Link para o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas: 
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-
2018.pdf 

O relatório Relatório Identificativo das Ocorrências de 2020 ainda não foi iniciado e encontra-se em 
elaboração o referente a 2019. O relatório de situação de 2018 encontra-se publicado no site do CHULC em 
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-
2018.pdf 

Salienta-se que em 2020, a Auditora Interna saiu por aposentação. Foi desencadeado um procedimento de 
recrutamento para o novo Auditor Interno que, por força das limitações decorrentes da pandemia por 
COVID’19, apenas terminou em março de 2021. 

http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-2018.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Relatorio-da-Execucao-do-PGRCIC-2018.pdf
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10.11 > contratação pública 

Na aquisição ou locação de bens e na aquisição de serviços ou empreitadas, o CHULC 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. Para garantir necessidades de aquisição de bens e 
serviços, o CHULC recorre ainda às aquisições centralizadas pela SPMS. 

Existem procedimentos internos para a contratação de bens, nomeadamente: 

x Manual de Procedimentos da Contratação Pública no CHULC; 
x Política de Aprovisionamento. 

No ano de 2020, no CHULC foi celebrado um Protocolo com valor superior a 5M€, nomeadamente: 

Aquisição de medicamentos anti retrovirais à empresa Janssen – Cilag Farmacêutica, Lda. no valor de 5.558.591,46€ 
+ IVA, que não foi submetido a visto prévio do Tribunal de Contas por se tratar de uma aquisição ao abrigo de um 
acordo quadro. 

Em 2020, foram submetidos a visto e conhecimento do Tribunal de Contas 271 actos no montante global de 
66.458.493,16€ (sem IVA). 

10.12 > adesão ao sistema nacional de compras 
públicas (SNCP)  

Em 2020, foram adquiridas através do SNCP (Unidade Ministerial de Compras - SPMS – Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde), as seguintes categorias de bens/serviços: 

x Prestação de Serviços de Manutenção Correctiva e Evolutiva da solução HCIS; 
x Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica aos PACS SECTRA; 
x Prestação de Serviços de Manutenção Correctiva e Evolutiva dos Sistemas CLINIDATA; 
x Prestação de Serviços de Assistência e Manutenção dos Sistemas aplicacionais da GLINTT; 
x Prestação de Serviços de Assistência e Manutenção do software MAXPRO; 
x Serviços de Cópia e Impressão em Regime de Outsourcing; 
x Equipamento de Cópia e Impressão – Equipamento de impressão/multifuncional de baixa gama; 
x Equipamento Informático – Computadores de secretária, portáteis e tablets; 
x Comunicações de Voz em Local Fixo; 
x Papel de Fotocópia; 
x Material de Economato; 
x Consumíveis de Impressão 
x Combustíveis Rodoviários; 
x Eletricidade; 
x Gás Natural. 

Nos CMVMC do CHULC, a rubrica com maior impacto financeiro é a dos medicamentos. 
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O CHULC adquire estes bens, sempre que se encontram disponíveis, através de Contratos Públicos de 
Aprovisionamento celebrados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ou através da compra 

centralizada realizada igualmente pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

De igual forma acontece com os dispositivos médicos que são adquiridos através de Contratos Públicos de 
Aprovisionamento celebrados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, sempre que estes os 
incluam ou através da compra centralizada realizada igualmente pelos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde. 

Sistema de Controlo: a Área de Gestão de Compras e de Logística e Distribuição dispõem diversos 
documentos/manuais que estabelecem e regulam a actividade desta Área, nomeadamente: 

x Política de Aprovisionamento, revisto em abril de 2018 
x Manual da Logística e Distribuição revisto em março de 2018 
x Manual de Procedimentos da Contratação, revisto em maio de 2018 

Para além do acima descrito, a Área de Gestão de Compras possui um plano de riscos de corrupção e 
infracções conexas. 

Identificação dos mecanismos adotados com vista à prevenção de conflitos de interesses 

Na Área de Gestão de Compras a medida adotada para a prevenção de conflitos de interesses consiste na 
apresentação, pelos colaboradores da Gestão de Compras e membros de júris/comissões técnicas que 
participem em procedimentos aquisitivos, de uma declaração ética sobre o conflito de interesses e 
impedimentos e de uma declaração de interesses nos processos em que tal se verifique, bem como a 
existência de um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. 

É ainda incentivado o recurso à contratação através da plataforma eletrónica de contratação pública. 

10.13 > medidas de otimização da estrutura de gastos 
operacionais 

O rácio dos Gastos Operacionais corrigidos de indemnizações pagas por rescisão, das valorizações 
remuneratórias nos termos do artigo 158.º do DLEO 2019 e do impacto da aplicação do disposto no artigo 
21.º da Lei 42/2016, pelo Volume de Negócios (valor da prestação de serviços), registou uma melhoria de 
17,9 pontos percentuais face ao observado em 2019. 

Contribuiu para isto, a redução do volume de negócios em 2020 face 2019, dado no ano em analise, o valor 
atribuído a Custos de Contexto, foi muito superior (75M€), em comparação com o período homologo. Esta 
tipologia de rendimentos, não está incluída no Volume de Negócios.  

Aumento dos Custos com Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas: A pandemia COVID’19, teve um 
impacto direto nesta rubrica, nomeadamente no Material de Consumo Clinico (12,9M€) e Reagentes (1,3 M€). 

Aumento dos Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE): aquando da elaboração do PAO para 
2020, o valor previsto no Orçamento Económico, ter sido subestimado em relação à realidade da Instituição 
e à insuficiência da dotação atribuída. Esta situação foi reportada à Tutela, quando o referido documento foi 
elaborado. O aumento do salário mínimo, em 2020, terá tido, de forma indireta, impacto no valor das diversas 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

149 
 

prestações de serviço contratadas pelo CHULC. Em relação à rubrica 621, a sua evolução é consequência 
direta da Pandemia COVID’19, pois dado que existiu uma redução significativa da atividade assistência, 
implicou uma redução na requisição de MCDT´s a entidades externas, a redução do SIGIC e na Assistência 
Médica no Estrangeiro. 

Nas restantes rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos, existiu um aumento substancial em algumas 
delas, nomeadamente Limpeza e Higiene, Vigilância e Segurança e Transportes de Doentes. Esta situação, 
tem uma relação direta, com as necessidades acrescidas de medidas cautelares com os doentes e 
profissionais por causa do COVID 19 e também com o aumento do salário mínimo nacional 

Aumento dos Gastos com Pessoal: observou-se um aumento de cerca de 16,5M€ nos gastos com o pessoal 
corrigidos. Este aumento inclui diversos impactos, nomeadamente Aumento da FP 2020 (Decreto-Lei n.º 10-
B/2020 de 20-03-2020) – 978.431€; Valorizações e acréscimos remuneratórios (Lei do Orçamento de Estado 
nº 114/2017, de 29-12-2017, artigo 18) - 3.497.145€;1ª Posição da Carreira dos TDST (Decreto-Lei 25/2019 
de 11-02-2019) – 467.862€; Carreira Enfermeiros (Lei 71/2019 de 27-05-2019) – 357.407€; COVID’19 (Novas 
contratações) – 1.848.441€; COVID’19 (Faltas) – 321.244€; Novas Contratações – 1.788.147€; Trabalho Extra 
nas Tolerâncias de Ponto de Abril 2020 (Despacho n.º 4239/2020) – 634.844€; Acordos de Tribunal – 
Enfermeiros – 378.563€; Prémio COVID (Decreto-Lei nº 101-B 2020 de 03-12-2020) – 1.125.107 €; Trabalho 
Extra nas Tolerâncias de Ponto de 30-Nov de 2020 (Despacho n.º 11739/2020) – 356.659€. 

É de referir também vetustez e desadequação física e funcional da estrutura física atual do Centro Hospitalar, 
geradora de ineficiências e criadora de entraves a qualquer medida de reorganização. 

O impacto com a Pandemia com COVID 19, teve impacto nos gastos, os quais se encontram espelhados no 
quadro seguinte. 

Gastos diretos com COVID 19 -IMPACTO 
Gastos   Montante  

Consumo Clínico     12 998 405,09    
Equipamentos        3 259 083,31    
Medicamentos        3 247 683,44    
Fornecimentos e Serviços Externos        2 400 491,52    
Reagentes         1 276 195,84    
Despesas com pessoal        1 838 781,28    
Obras           969 906,48    
Consumo Hoteleiro           520 336,54    
Outros           110 762,70    
TOTAL      26 621 646,18    

Em relação aos rendimentos de prestação de serviços, existem uma redução da atividade assistencial, que 
teve consequencias diretas da Pandemia, que implicou num valor de 2.396.116€ referente às outras entidades 
financeiras responsáveis. 
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PRC 2020 Execução 2020 
Orçamento 2019 2018 

Var. 2020/2019 
Absoluta % 

EBITDA -71.338.031 -23.743.187 -74.705.870 -74.738.739 3.367.839 -4,5% 

(1) CMVMC 167.366.459 164.685.644 157.338.238 152.556.631 10.028.221 6,4% 

(2) FSE 63.192.678 67.766.253 61.617.095 57.087.496 1.575.583 2,6% 
(3) Gastos com o pessoal 258.820.223 258.471.594 247.838.857 231.376.585 10.981.365 4,4% 

(3.I) Indemnizações pagas por rescisão 372.291 168.548 103.600 3.909 268.691 259,4% 

(3.II) Valorizações remuneratória     1.695.365 1.741.730 -1.695.365 -100,0% 
(3.III) Impacto da aplicação dos IRCT             
(4) Gastos com pessoal para efeitos do apuramento da eficiência operacional = 3-3.i) -3ii)-3iii) 258.447.931 258.303.046 246.039.892 229.630.946 12.408.039 -2,7% 
(5) Impactos da pandemia por COVID-19 nos Gastos Operacionais (CMCMC, FSE e G Pessoa) 26.621.646       26.621.646 - 

(6) Gastos operacionais para efeitos do apuramento da eficiência operacional= (1)+(2)+(4)-(5) 462.385.422 490.754.943 464.995.225 439.275.074 -2.609.803 -0,6% 

(7) Volume de negócios (VN) 297.491.422 331.639.922 341.269.934 318.441.349 -43.778.512 -12,8% 
 (7.i) Perdas de receita decorrentes da pandemia por COVID 19 (+) 2.396.116   0 0 2.396.116 - 

(8) Volume de negócios para efeitos do apuramneto da eficiência operacional (7+7,1) 299.887.538 331.639.922 341.269.934 318.441.349 -41.382.396 -12,1% 
Peso dos Gastos no VN (=(6)/(8) 154,2% 148,0% 136,3% 137,9% 0 1,1% 
(i) Gastos com Deslocações e alojamento (FSE) 0 206.917 79.291 99.773 -79.291 -100,0% 

(ii)  Gastos com Ajudas de custo (Gastos c/ Pessoal) 0 17.536 9.615 9.816 -9.615 -100,0% 
(Iii) Gastos associados à frota automóvel 250.152 250.000 133.023 158.024 117.129 88,1% 

(10) TOTAL =(i)+(ii) +(iii) 250.152 474.453 221.929 267.613 28.223 12,7% 

(11) encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria   43.000 30.499 140.449 -30.499 -100,0% 
Numero de RH (OS+CD+Trabalhadores) 8.171 8.420 7.949 7.581 222 2,8% 

Nº de Orgãos Sociais(OS) 5 5 5 5 0 0,0% 

Nº Cargos de Direção (CD) 42 39 44 30 -2 -4,5% 
Nº Trabalhadores /Nº CD 8.124 8.376 7.900 7.546 224 2,8% 

Nº de viaturas 55 57 57 57 -2 -3,5% 

 
a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) não são considerados os gastos com as indemnizações por rescisão, o efeito 
da reversão das reduções remuneratórias, nem o efeito do disposto no 21.º da lei 42/2016 e das valorizações remuneratórias nos termos do disposto na LOE 2018 
b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias. 
c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos 
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10.14 > DLEO 2019, artigo 49.º, n.º 7 

Em 2020 não foram efetuadas consultas à PARPÚBLICA no âmbito do art.º 49.º do DL 84/2019, 
de 28 de junho (DLEO). 

10.15 > princípio da unidade de tesouraria do 
Estado 

Em cumprimento do previsto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, o 
Centro Hospitalar mantém, por regra, as suas disponibilidades e aplicações financeiras, inerentes 
à sua atividade, junto do IGCP, E.P.E., sendo que a 31 de dezembro de 2020, a totalidade das 
disponibilidades do CHULC estavam aí depositadas. 

No entanto, o CHULC, solicitou o pedido de dispensa do cumprimento do principio de Unidade 
da Tesouraria do Estado (UTE), apresentado a coberto do nosso oficio nº 292/CA, de abril de 2020 
e nos termos do n.º 5, do artigo 160.º da Lei do Orçamento do Estado para 2019, de 31 de março, 
do qual obteve parecer favorável. 

O CHULC apenas utiliza outras instituições bancárias fora do IGCP, nas situações de serviços 
bancários que este não disponibiliza, como por exemplo, alguns pagamentos por referência 
multibanco e depósito de numerário (notas e moedas). Estas foram utilizadas para depósito de 
numerário, referente as taxas moderadoras cobradas em dinheiro nos vários postos de 
atendimento existentes no CHULC e entregues na Tesouraria. 

Mensalmente, o valor existente na conta da banca comercial, é transferido para as contas do 
Tesouro. 

IGCP 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Total   21 967 380,91    11 730 062,46    16 032 825,42      8 857 886,59  
Disponibilidades   11 967 380,91    11 730 062,46      6 332 825,42      8 857 886,59  

Aplicações Financeiras   10 000 000,00        9 700 000,00    

TOTAL   21 967 380,91    11 730 062,46    16 032 825,42      8 857 886,59  

 

Banca Comercial 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Total         320 782,66          526 866,38          293 481,87          195 877,02  
Novo Banco         314 504,50          511 506,88          287 065,51          189 829,26  

Caixa Geral de Depositos             6 278,16            15 359,50              6 416,36              6 047,76  

TOTAL         320 782,66          526 866,38          293 481,87          195 877,02  

Juros auferidos                          -                             -                             -                             -    
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10.16 > auditorias conduzidas pelo tribunal de 
contas 

Não foram realizadas auditorias pelo Tribunal de Contas ao CHULC no triénio 2017/2019, nem 
em 2020. 

Cf. sítio da internet do Tribunal de Contas: 

• https://www.tcontas.pt/pt-
pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2017 

• https://www.tcontas.pt/pt-
pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2018 

• https://www.tcontas.pt/pt-
pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2019 

• https://www.tcontas.pt/pt-
pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2020 

10.17 > informação divulgada no portal da 
DGTF 

Toda a informação relevante consta no site da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças: 

http://www.dgtf.pt/Sector-Empresarial-do-Estado-SEE/Informacao-sobre-as-
Empresas?designacao=centro+hospitalar+lisboa+central 

O CHULC solicita, após a aprovação das contas pela Tutela, a sua atualização. 

É de referir que esta informação se encontra disponível no sítio do CHULC 

http://www.chlc.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/ 

E no sítio do SNS.GOV.PT: 

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-lisboa-central-epe/ 

  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2017
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2017
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2018
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2018
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2019
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2019
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2020
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Pages/detalhe.aspx?dset=2020
http://www.dgtf.pt/Sector-Empresarial-do-Estado-SEE/Informacao-sobre-as-Empresas?designacao=centro+hospitalar+lisboa+central
http://www.dgtf.pt/Sector-Empresarial-do-Estado-SEE/Informacao-sobre-as-Empresas?designacao=centro+hospitalar+lisboa+central
http://www.chlc.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-lisboa-central-epe/
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11 > demonstração não 
financeira 

A demonstração não financeira deve conter informação referente ao desempenho e evolução da 
sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de 
género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de 
suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) durante o exercício anual. 

O CHULC elaborou o Relatório do Governo Societário onde consta a informação. 

Demonstração não financeira -2020 
Descrição do modelo empresarial da empresa: Relatório Governo Societário 2020 - CHULC: 

capítulo V - A, n.º1 
capítulo V - C, n.º1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a), 8b), 8c), 8d) 
capítulo V - D, n.º1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a), 7b) 
capítulo V - E, n.º1, 2, 3, 4 

Descrição das políticas seguidas pela empresa em 
relação a questões ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, à igualdade entre mulheres e 
homens, à não discriminação, ao respeito dos 
direitos humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno, incluindo os processos de 
diligência devida aplicados: 

Relatório Governo Societário 2020 - CHULC: 
capítulo II – n.º 2a) 
capítulo IX – n.º 2, n.º 3a), 3b), 3c), 3d), 3e) e 3f) 

Resultados dessas políticas: Relatório Governo Societário 2020 - CHULC: 
capítulo II -n.º 2b) 
capítulo IX – n.º 2, n.º 3a), 3b), 3c), 3d), 3e) e 3f) 

Os principais riscos associados a essas questões, 
ligados às atividades da empresa, incluindo, se 
relevante e proporcionado, as suas relações 
empresariais, os seus produtos ou serviços 
suscetíveis de ter impactos negativos nesses 
domínios e a forma como esses riscos são geridos 
pela empresa: 

Relatório Governo Societário 2020 - CHULC: 
capítulo VI - A, n.º 2 e 3 
capítulo VI - B, n.º1 e 3, 6, 7 
capítulo VI - C, n.º2 e 3 

Indicadores-chave de desempenho relevantes para a 
sua atividade específica: 

Relatório Governo Societário 2020 - CHULC:  
capítulo II -n.º 2b) 
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12 > autorizações 
concedidas a 
negócios entre a 
sociedade e os seus 
administradores 

Não foram concedidas autorizações nem realizados negócios entre a sociedade e os seus 
administradores. 
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13 > demonstrações 
financeiras 
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Entidade: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE

Balanço Individual em  31/12/2020 Unidade Monetária: €uros
 SNC AP  SNC AP 

NOTAS 2020-12-31
31-12-2019 

(REEXPRESSO)

Rubricas
ATIVO

    Activo não corrente
        Activos f ixos tangíveis 5; 2.8 80.367.169,63          77.205.191,52          
        Propriedades de investimento 8 1.242.758,41            1.258.503,97            
        Activos intangíveis 3 967.542,65               126.572,93               
        Outros activos f inanceiros 18.3 a) 898.140,24               648.963,92               

      Total do activo não corrente 83.475.610,93          79.239.232,34          
    Activo corrente
        Inventários 9;10 39.245.948,75          27.101.534,02          
        Devedores por transferéncias e subsídios não reembolsáveis 18.3 b) 407.909,99               507.909,99               
        Clientes, contribuintes e utentes 18.3 c) d) e) 12.139.713,59          13.195.771,81          
        Estado e outros entes públicos 23.1 a) 353.950,52               356.795,52               
        Outras contas a receber 18 .3 f) g) e 23.2.b) 123.456.379,47        120.714.641,57        
        Outros activos f inanceiros 1.2. b) -                            -                            
        Caixa e depósitos 1.2 e) 9.059.132,37            8.925.436,14            

      Total do activo corrente 184.663.034,69        170.802.089,05        
    Total do activo 268.138.645,62  250.041.321,39  

    PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO

    Património líquido 23.3
        Património/capital 259.160.000,00        259.160.000,00        
        Reservas 40.034.258,48          40.034.258,48          
        Resultados transitados 2.8 509.055.842,36 -       463.140.749,95 -       
        Excedentes de revalorização 5.178.847,06            5.178.847,06            
        Outras variações no património líquido 2.8 51.111.250,71          45.562.534,95          
        Resultado líquido do período 78.476.729,01 -         81.949.705,41 -         
        Interesses que não controlam

      Total do património líquido 232.048.215,12 -       195.154.814,87 -       

    Passivo

    Passivo não corrente
          Provisões 15.1 11.271.867,06          8.687.108,22            

        Total do passivo não corrente 11.271.867,06          8.687.108,22            

    Passivo corrente
          Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos
          Fornecedores 18.4 a) 193.684.226,01        179.970.434,12        
          Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 18.4 b) 207.240.500,54        170.052.213,89        
          Estado e outros entes públicos 23.2 a) 9.308.151,05            8.706.801,68            
          Fornecedores de investimentos 18.4 c) 2.191.664,67            755.774,42               
          Diferimentos 296,85                      
          Outras contas a pagar 18.4 d) e);23.2 b) 76.490.154,56          77.023.803,93          
          Outros passivos f inanceiros 1.2. b) -                            -                            

        Total do passivo corrente 488.914.993,68        436.509.028,04        
      Total do passivo 500.186.860,74  445.196.136,26  

    Total do património líquido e passivo 268.138.645,62  250.041.321,39  

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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Entidade: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE

Demonstrações dos Resultados por naturezas individual do periodo findo em 31/12/2020

 SNC AP  SNC -AP 

NOTAS
2020-12-31 31-12-2019 

(REEXPRESSO)
  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA SNC-AP

            Impostos, contribuições e taxas 14 1.088.454,46      3.619.311,71      
            Prestações de serviços e concessões 13 297.491.421,76  341.269.967,82  
            Transferências e Subsídios correntes obtidos 14 120.360.999,00  45.088.408,67    
            Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 167.366.459,48 - 157.338.237,93 - 
            Fornecimentos e serviços externos 23.4 a) 63.192.677,58 -   61.617.094,58 -   
            Gastos com o pessoal 19 258.820.222,67 - 249.637.822,51 - 
            Imparidade de inventários (perdas / reversões) 9 b) 200.272,80         96.489,74           
            Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 18.3 e) 3.975,83             2.820.999,55 -     
            Provisões (aumentos / reduções) 15.1 2.584.758,84 -     754.209,33 -        
            Outros rendimentos e ganhos 13; 2.8 7.118.833,27      8.912.448,87      
            Outros gastos e perdas 23.4 b) 5.637.869,87 -     3.039.707,86 -     

          Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 1.2.b) 71.338.031,32 -   76.221.444,95 -   

          Gastos / reversões de depreciação e de amortização 7.678.285,75 -     6.982.918,38 -     

        Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) 1.2, b) 79.016.317,07 -   83.204.363,33 -   

        Juros e rendimentos similares obtidos 13; 1.2. b) 671.802,83         1.393.970,24      
        Juros e gastos similares suportados 99.189,32 -          104.390,50 -        

      Resultado antes de impostos 78.443.703,56 -   81.914.783,59 -   

      Imposto sobre o rendimento 33.025,45 -          34.921,82 -          

    Resultado líquido do período 78.476.729,01 -   81.949.705,41 -   

O Contabilista Certificado

 Unidade Monetária: €uros 

O Conselho de Administração
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Entidade: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE
Demonstração individual dos Fluxos de Caixa, do periodo findo em 31/12/2020 Unidade Monetária: €uros

Notas 2020-12-31 2019-12-31
  DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC-AP

    Fluxos de caixa das actividades operacionais

            Recebimentos de clientes 331.368.391,35     370.747.160,11     
            Recebimentos de transferência e subsidios correntes 120.260.717,00     19.727.569,00       
            Recebimentos de utentes 1.200.875,46         3.089.131,40         
            Pagamentos a fornecedores 228.357.513,08 -    230.887.679,53 -    
            Pagamentos ao pessoal a) 252.177.297,63 -    241.987.604,10 -    
            Pagamentos a contribuientes/utentes 356,50 -                  1.818,05 -               

          Caixa gerada pelas operações 27.705.183,40 -      79.313.241,17 -      
            Pagamentos/recebimentos do Imposto sobre o rendimento 104.921,82 -           41.536,80 -             
            Outros recebimentos/pagamentos 2.419.283,26 -        1.899.083,47 -        

        Fluxos de caixa das actividades operacionais (A) 30.229.388,48 -      81.253.861,44 -      
    Fluxos de caixa das actividades de investimento

          Pagamentos respeitantes a:
            Activos f ixos tangíveis 7.305.348,95 -        4.061.095,34 -        
            Investimentos f inanceiros 310.240,75 -           246.456,88 -           

          Recebimentos provenientes de:
            Activos f ixos tangíveis 4.797,00                -                         
            Propriedades de investimento -                         1.700.000,00         
            Investimentos f inanceiros 66.855,13              39.560,88              
            Subsidios ao investimento 1.354.295,28         1.294.032,58         
            Juros e rendimentos similares 26,62                     20,98                     

        Fluxos de caixa das actividades de investimento (B) 6.189.615,67 -        1.273.937,78 -        
    Fluxos de caixa das actividade de financiamento

          Recebimentos provenientes de:
            Realizações de capital e de outros instrumentos de capital -                         -                         
            Cobertura de prejuízos 36.034.613,00       81.311.381,76       
            Doações 542.276,70            19.896,95              
            Outras operações de f inanciamento -                         22.910,00              

          Pagamentos respeitantes a:
            Juros e gastos similares 24.189,32 -             104.390,50 -           

        Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C) 36.552.700,38       81.249.798,21       
      Variação de caixa e seus equivalentes (A) + (B) + (C) 133.696,23            1.278.001,01 -        

      Efeito das diferenças de câmbio
      Caixa e seus equivalentes no início do período 8.925.436,14         10.203.437,15       

    Caixa e seus equivalentes no fim do período 9.059.132,37         8.925.436,14         

    Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldos de gerência
      Caixa e seus equivalentes no início do período 8.925.436,14         10.203.437,15       
    Equivalentes a caixa no ínício do período
    Variações cambiais de caixa no início do período
    Saldo da gerência anterior 8.925.436,14         10.203.437,15       
    De execução orçamental 5.896.963,44         2.000.371,40         
    De operações de tesouraria 3.028.472,70         8.203.065,75         
    Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.2 e) 9.059.132,37         8.925.436,14         
    Equivalentes a caixa no f im do período
    Variações cambiais de caixa no f im do período
    Saldo para a gerência seguinte 9.059.132,37         8.925.436,14         
    De execução orçamental 6.135.473,76         5.896.963,44         
    De operações de tesouraria 2.923.658,61         3.028.472,70         

b) No mapa submetido automaticamente, esta verba não consta na linha de Propriedades de Investimento. Este valor está nos "Outros rendimentos/pagamentos".

O Contabilista Certificado

Periodos

O Conselho de Administração

a) No mapa submetido automaticamente, no pagamentos a pessoal não consta o valor de férias e subsídio de férias. Este valor está nos "Outros 
rendimentos/pagamentos".
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERIODO DE RELATO E REFERENCIAL 
CONTABILISTICO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERIODO DE RELATO 

a) Designação da Entidade: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE 
b) Natureza Jurídica: Entidade Pública Empresarial 
c) Número de Identificação Fiscal: 508080142 
d) Sede: Rua José António Serrano 1150-199 Lisboa 
e) Código da classificação orgânica: Funcionamento 1 21 90 06 Investimento 1 28 90 06 
f) Tutela: Mistério da Saúde 

O CHULC é uma Entidade Pública Empresarial detida a 100% pelo Estado. Este Centro Hospitalar 
foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, resultante da fusão das Unidades 
Hospitalares, Centro Hospitalar Lisboa – Zona Central, Hospital de Dona Estefânia e Hospital de 
Santa Marta, E.P.E., por transmissão de todos os bens, direitos e obrigações de que eram titulares 
as três unidades de saúde. O Centro Hospitalar de Lisboa Central a partir de 1 de março de 2012, 
passou a integrar o Hospital Curry Cabral, E.P.E., e a Maternidade Alfredo da Costa, conforme 
Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de fevereiro. 

O Decreto-Lei n.º 61/2018, de 3 de agosto, veio reconhecer este Centro Hospital como centro 
universitário e alterado a denominação para Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, 
E.P.E. 

De acordo com o consagrado no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 61/2018, de 3 de agosto, o CHULC 
rege-se, pelo regime jurídico aplicável às Entidades Públicas Empresariais, com as especificidades 
previstas nos seus Estatutos, bem como nos respetivos regulamentos internos e normas em vigor 
para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem as normas aí previstas. 

1.2. REFERENCIAL CONTABILISTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

a) Referencial contabilístico 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos 
de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas 
(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, no pressuposto da 
continuidade das operações, tendo sido aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade 
Pública (NCP) relevantes para a entidade. 

As notas não mencionadas não são aplicáveis ou respeitam a factos ou situações não 
materialmente relevantes ou não ocorreram durante o período de 2020, conforme determinado 
pela NCP 1. 

b) Comparabilidade  

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, 
comparáveis com os do exercício anterior. Não existiram no decorrer do período de relato, 
quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição 
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prevista no SNC-AP e nas NCP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que 
pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras. 

Conforme referido na Nota 2.8 abaixo, no exercício de 2020, e na sequência da identificação de 
erros ocorridos no passado, a entidade efetuou a reexpressão da informação financeira relativa 
ao exercício de 2019 e 2018 em conformidade com a NCP 2 — Políticas Contabilísticas, Alterações 
em Estimativas Contabilísticas e Erros, de forma a permitir a comparabilidade das mesmas. 

e) Valores de caixa e depósitos bancários 

A 31 de dezembro de 2019 e de 2020, a desagregação dos saldos de caixa e depósitos era a 
seguinte: 

 

Cumpre informar que sobre os saldos descritos na Banca Comercial recaem 4 penhoras 
decorrentes de processos judiciais pendentes, em que o CHULC, figura como executado em 
questões controvertidas do foro laboral, que se traduzem na indisponibilização da utilização 
destes saldos por parte da Instituição, na Caixa Geral de Deposito o valor de 3.768,26€ e do Novo 
Banco com o montante de 158.402,89€. 

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILISTICAS E ERROS 

2.1.  Base de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP1 – estrutura e conteúdo 
das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros. 

O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP 

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o 
desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade. Representam de forma fiel os efeitos das 

Conta PCM Natureza 31-12-2020 31-12-2019
111 Numerário 5 368,76             -                        
1111 Caixa A 5 368,76             
11850                Area Gesta Compras HCC 
12 Depósitos à ordem 9 053 763,61     8 925 436,14     
121 Depósitos à ordem do Tesouro 8 857 886,59     8 599 368,68     
1211 IGCP - 7925                                        7 720 088,30     7 627 843,06     
1212 IGCP - 8048                                        422 622,02        566 881,33        
1213 IGCP - Rendas/MB 12214                             143 594,88        366 601,33        
1214 IGCP - Multibanco                                  542 753,71        9 215,28             
1215 IGCP Curry Cabral                                  28 827,68           28 827,68           
1216 IGCP - Aumento de Capital -                        -                        
122 Depósitos bancários à Ordem 195 877,02        326 067,46        
1221 NOVO BANCO-086001590003                            189 829,26        320 019,70        
1222 CGD-5 - 0292005621430                              6 047,76             6 047,76             
13 Outros depósitos -                        -                        
131 Depósitos a prazo -                        -                        
1311 Depósitos a prazo no Tesouro -                        -                        
13111 IGCP CEDIC -                        -                        

TOTAL 9 059 132,37     8 925 436,14     
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transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de 
reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e 
nas NCP. 

Informação comparativa 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados em 2020 são comparáveis com 
os usados na preparação das demonstrações financeiras de 2019.  

Consistência de Apresentação 

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 
apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.  

De forma a proporcionar informação fiável e mais relevante para os utentes, o CHULC procedeu 
à reexpressão de algumas rubricas das demostrações financeiras na sequência da identificação 
de alguns erros do passado, conforme divulgado na Nota 2.8  

Materialidade e Agregação 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de 
itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de 
natureza ou função dissemelhante serão apresentadas separadamente, a menos que sejam 
imateriais. 

Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 
gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos 
por uma NCP. 

Continuidade 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, o CHULC, EPE continuará a operar 
no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de 
reduzir consideravelmente o nível das suas operações. 

2.2.  Outras Políticas contabilísticas relevantes 

a) Ativos intangíveis 

Um ativo é reconhecido como intangível apenas quando é provável que venha a gerar benefícios 
económicos futuros e quando o valor do ativo é fiavelmente mensurado. 

Os ativos intangíveis são mensurados pelo seu custo de aquisição deduzido de eventuais 
amortizações acumuladas e, quando se justificar de quaisquer perdas por imparidade 
acumuladas. 

Quando os ativos intangíveis têm uma vida útil finita são amortizados segundo o método da linha 
reta (ou método das quotas constantes). 

É aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no 
anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 
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O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos 
futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela Entidade. O método utilizado é o das 
quotas constantes, a partir do ano e mês em que os bens entram em funcionamento, acordo com 
o seguinte período de vida útil estimado: 

 

Imparidade 

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto 
à sua imparidade. 

Desreconhecimento 

Um ativo intangível é desreconhecido: 

• Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem 
contraprestação); ou 

• Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação, não se esperam 
benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

b) Ativos fixos tangíveis 

Mensuração inicial: 

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui: 

• Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou 
reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais; 

• Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, 
tais como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos 
adicionais com a adaptação das máquinas e de instalações; 

• Estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item, e de restauração 
do local no qual este está localizado. 

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança 
ou ambientais que não tragam influxos adicionais, pois sem eles o bem pode não entrar em 
funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos. 

Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é 
efetuada como segue: 

• Bens Imóveis – ao valor patrimonial tributário (VPT); 
• Outros ativos tangíveis – ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor 

de mercado. 

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto 
em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente, 
quando o passivo for reduzido o rendimento é reconhecido). 

Grupo homogéneo Numero de anos
Programas de computador e sistemas de informação 3
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No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é 
reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido 
(conta 5942 – doações obtidas – em outros ativos). 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é 
diferido no tempo, quer o ativo quer o passivo, são reconhecidos ao custo amortizado de acordo 
com o método do juro efetivo. 

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um 
ativo não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, 
exceto se: 

• A transação com contraprestação não tiver substância comercial; 
• O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser 

mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela 
quantia escriturada do ativo cedido; 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a 
menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

Mensuração subsequente: 

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação 
acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável. 

Estes ativos, podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão 
definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor, na 
data de revalorização, menos a depreciação subsequente acumulada. 

Custos subsequentes: 

O tratamento dos custos subsequentes, relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o 
seguinte: 

• Custos de assistência técnica corrente – reconhecer como custos do exercício; 
• Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares – os respetivos 

custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos 
os itens substituídos; 

• Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não 
substituídas) – os respetivos custos, devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e 
deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção. 

Vida útil: 

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta: 

• A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção 
física esperada; 

• O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações, manutenções, o 
cuidado e manutenção do ativo); 

• A obsolescência técnica e comercial; 
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• Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo. 
• O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível, cujo 

custo seja significativo em relação ao custo total, deve ser depreciada separadamente, 
podendo agregar-se componentes que tenham a mesma vida útil. 

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis, que são contabilizados separadamente mesmo se 
adquiridos em conjunto. 

As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador 
Complementar. 

Método de depreciação: 

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos 
futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela Entidade. O método utilizado é o das 
quotas constantes. 

Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são 
calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, de acordo com 
os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens: 

 

Valor residual: 

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa 
do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial 
é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, tal como previsto na NCP 2. 

É presunção da norma que, o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante 
e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. 

Imparidade 

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto 
à sua imparidade. 

A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia 
recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade 
que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados. 

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada 
do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo 
se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. 

O encargo da depreciação/amortização deve ser ajustado em períodos futuros, em função da 
quantia escriturada revista do ativo. 

Grupo homogéneo Numero de anos
Terrenos e recuros naturais 0
Edificios e outras construções 10
Equipamento básico 5
Equipamento de transporte 4
Equipamento administrativo 4
Outros ativos fixos tangiveis 8
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Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda 
por imparidade. Esta reversão tem como consequência, um aumento do valor do ativo para a sua 
quantia recuperável, e deve ser reconhecida imediatamente em resultados. 

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de 
uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada 
(líquida de depreciação/amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no 
ativo em períodos anteriores. 

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação / amortização ou o valor 
residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo. 

Desreconhecimento 

Um ativo fixo tangível é desreconhecido: 

• Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem 
contraprestação); ou 

• Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam 
benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer: 

• Por venda – aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens. 
• Por celebração de uma locação financeira – aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada 

ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação. 

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados 
como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e 
são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma 
venda seguida de locação) no período do abate ou alienação. 

Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida, 
inicialmente, pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da 
retribuição e o preço a dinheiro equivalente, deve ser reconhecida como rendimento de juro 
segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo. 

c) Propriedades de Investimento 

Reconhecimento e mensuração inicial 

Uma propriedade de investimento é reconhecida como um ativo quando, e apenas quando, 
ocorre o seguinte: 

• For provável que fluirão para o CHULC benefícios económicos futuros ou potencial de 
serviço associados à propriedade de investimento (tem de haver uma garantia de que a 
Entidade irá receber as vantagens e os riscos associados ao ativo); 

• O custo ou o justo valor da propriedade de investimento puder ser mensurado com 
fiabilidade: 

Uma propriedade de investimento é, inicialmente, mensurada ao custo de aquisição. O custo de 
uma propriedade de investimento inclui: 



CHULC | relatório de gestão e contas do exercício de 2020 
 

168 
 

• Os custos suportados, inicialmente, para adquirir a propriedade de investimento (preço 
de compra, honorários profissionais, serviços legais, impostos de transferência de 
propriedade e outros custos de transação); 

• Os custos suportados, subsequentemente, para acrescentar, ou substituir, parte dela, os 
quais devem ser reconhecidos no momento em que o custo é suportado se os critérios 
de reconhecimento forem satisfeitos (as partes substituídas devem ser desreconhecidas). 

O custo de uma propriedade de investimento não inclui os custos correntes de serviço da 
propriedade (mão-de-obra, consumíveis, e o custo de pequenas peças de substituição), que são 
reconhecidos nos resultados quando suportados. 

Quando a propriedade é adquirida numa transação sem contraprestação (por cedência ou 
apropriação) é mensurada ao justo valor, sendo este considerado o custo de aquisição na data 
inicial. 

Quando uma propriedade de investimento é adquirida numa transação em que, o respetivo 
pagamento é diferido no tempo, o seu custo é o equivalente ao preço a dinheiro. A diferença 
entre esta quantia e os pagamentos totais, deve ser reconhecida como gastos de juros durante o 
período de crédito. 

No reconhecimento inicial de uma propriedade de investimento adquirida numa transação de 
troca de ativos (monetários ou não monetários), o custo da propriedade de investimento 
adquirida deve ser o seu justo valor, exceto se: 

• A transação com contraprestação não tiver substância comercial; 
• O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido, não possam ser 

mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela 
quantia escriturada do ativo cedido; 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a 
menos que, o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

Imparidade 

A análise da imparidade das propriedades de investimento segue a mesma metodologia dos 
ativos fixos tangíveis, já descrita acima. 

Mensuração subsequente 

Subsequentemente, as propriedades de investimento são mensuradas pelo modelo do custo, 
sendo aplicado a todas as propriedades de investimento. O modelo do custo contempla os 
requisitos da NCP 5 - Ativos fixos tangíveis, isto é, ao custo menos depreciação acumulada e 
perdas por imparidade acumuladas, se aplicável. 

Desreconhecimento 

Na propriedade de investimento é desreconhecida: 

• Na data de alienação; ou 
• Quando for permanentemente retirada do uso e da sua alienação, não se esperam 

benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 
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d)  Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem, 
substancialmente, todos os riscos e benefícios associados à propriedade do bem para o locatário. 
As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em 
função da substância e não da forma do contrato. 

Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação, pelo menor de entre o 
justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos 
de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, 
de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gastos, numa base linear 
durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma 
responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do 
gasto com a locação, igualmente numa base linear. 

Transferências e subsídios 

Reconhecimento 

Um subsídio (ou uma transferência) só será reconhecido, após existir segurança de que: 

• Serão cumpridas as condições a ele associada; e 
• O mesmo será recebido. 

Um subsídio não é reconhecido até que não haja segurança razoável de que a Entidade cumprirá 
as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido. 

Subsídios não reembolsáveis 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são, 
inicialmente, reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente: 

• Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis, devem 
ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma a que sejam 
balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem; 

• Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis, devem ser mantidos nos 
capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer 
perda por imparidade. 

Subsídios reembolsáveis 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. Trata-se de um passivo financeiro 
tal como previsto nos instrumentos financeiros. 

Um subsídio que, inicialmente, se tenha considerado não reembolsável e se torne reembolsável, 
será contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística, isto é, terá efeitos 
prospetivos. 

e) Provisões  
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São reconhecidas provisões quando, cumulativamente: 

• A Entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva), como resultado de um 
acontecimento passado; 

• É provável que seja exigido um efluxo de recursos, incorporando benefícios económicos 
ou potencial de serviço para pagar essa obrigação; 

• É possível efetuar uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação. 

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 
presente, à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o CHULC, 
racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um 
terceiro nessa data. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo 
julgamento do Órgão de Gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, 
em alguns casos, os relatórios de peritos independentes. 

Para efetuar a estimativa, o CHULC determina o “valor esperado”, que é um método estatístico 
que tem em conta todos os possíveis desfechos e as respetivas probabilidades associadas. 

Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma 
provisão deve ser o valor presente dos dispêndios que se esperam sejam necessários para liquidar 
a obrigação. Quando uma provisão for descontada para o seu valor presente, o valor da provisão 
irá aumentar em cada ano, à medida que a provisão mais se aproximar do momento esperado de 
liquidação. A taxa de desconto a utilizar deve ser uma taxa antes de impostos que reflita, 
simultaneamente, avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos 
específicos do passivo em questão. 

Este aumento no valor da provisão, é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração 
dos resultados. 

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas, para refletirem a melhor estimativa 
corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos, incorporando 
benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser 
revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais, foi 
originalmente, reconhecida. 

f) Ativos e Passivos Contingentes 

A Entidade não reconhece ativos nem passivos contingentes. 

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo 
de recursos que incorporem benefícios económicos. Os ativos são divulgados, quando for 
provável um influxo de benefícios económicos. 

Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os 
desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras. 

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item 
previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas 
demonstrações financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra. 
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Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o 
rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a 
alteração ocorra. 

g) Rendimento – Transações com contraprestação 

Uma transação com contraprestação é uma transação na qual a Entidade presta um serviço ou 
entrega um bem e, em troca recebe um valor, aproximadamente, igual ao bem que entregou ou 
ao serviço que prestou. O rendimento inclui apenas os influxos brutos de benefícios económicos 
ou potencial de serviços recebidos, e é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a 
receber. 

Se a retribuição for recebida em forma de caixa ou equivalentes, o justo valor corresponde à 
quantia de caixa ou equivalentes de caixa a receber. Se esta retribuição for diferida no tempo, o 
justo valor será menor que o valor nominal, pois terá o efeito da passagem do tempo (desconto). 
A diferença entre o valor nominal e este justo valor, é reconhecida como rendimento de juros de 
forma proporcional ao tempo. 

Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do 
ativo recebido. 

1. Prestações de serviços 

O rendimento de uma prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho da transação 
poder ser estimado com fiabilidade, sendo o mesmo reconhecido de acordo com a percentagem 
de acabamento – método da percentagem de acabamento. 

2. Vendas de bens 

O rendimento da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições 
seguintes: 

• A Entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da 
propriedade dos bens; 

• Na maioria dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade, coincide 
com a transferência do título legal ou com a passagem da posse do ativo para o 
comprador; 

• A Entidade, não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente 
associado à propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos; 

3. Juros, royalties e dividendos 

O rendimento proveniente do uso por terceiros de ativos da Entidade que geram juros, royalties 
e dividendos ou distribuições similares, deve ser reconhecido quando: 

• For provável que os benefícios económicos ou potenciais de serviço associado à 
transação, fluirão para a Entidade; 

A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade. 
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h) Rendimento - Transações sem contraprestação 

Reconhecimento do ativo 

O CHULC reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação, quando 
obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de 
reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo 
(quando, por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos provenientes de uma 
transação sem contraprestação reconhecido como um ativo, é reconhecido como rendimento, 
exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. 
Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser 
reduzida a quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa 
redução. 

Mensuração inicial do ativo 

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser, inicialmente, 
mensurado pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde, à melhor estimativa do 
influxo de recursos para a Entidade). 

Caso existam restrições sobre ativos transferidos, a Entidade procede à sua divulgação. 

No caso de ofertas e doações, incluindo bens em espécie, quando as condições de 
reconhecimento estão cumpridas, é reconhecido um ativo por contrapartida de património 
líquido. O ativo é mensurado pelo seu justo valor ou, no caso de terrenos e edifícios, pelo seu 
valor patrimonial tributável (VPT). 

i) Benefícios dos empregados 

O CHULC reconhece um passivo, quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios 
a pagar no futuro, e um gasto, quando a Entidade consumir os benefícios económicos decorrentes 
dos serviços prestados em troca de benefícios dos empregados. Os benefícios aos empregados 
incluem os salários, contribuições, férias anuais pagas e ausências por doença pagas. 

j) Acontecimentos após a data de balanço 

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 27-
05-2021, data em que foram aprovadas pelo Órgão de Gestão. Os eventos ocorridos após a data 
do balanço sobre condições que existiam à data do balanço, são eventos ajustáveis considerados 
na preparação das demonstrações financeiras. Os acontecimentos materiais após a data do 
balanço que não dão lugar a ajustamentos são divulgados na nota 17.  

k) Partes Relacionadas 

As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar a outra 
parte, ou exercer influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e 
operacionais, ou se a Entidade relacionada e uma outra Entidade, estiverem sujeitas a controlo 
comum. As partes relacionadas incluem: 

• Entidades que controlem ou sejam controladas direta, ou indiretamente, através de um 
ou mais intermediários, pela Entidade que relata; 
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• Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos); 
• Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na Entidade que relata, 

que lhes confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família 
de qualquer um destes indivíduos; 

• Pessoas chave da gestão e membros próximos da família das mesmas;  
• Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por 

qualquer pessoa descrita nas alíneas (c) ou (d), ou na qual tal pessoa é capaz de exercer 
influência significativa. 

Especialização de exercícios 

O CHULC regista os seus rendimentos e gastos de acordo com a especialização do exercício, onde 
os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do 
respetivo recebimento ou pagamento. 

As situações que carecem de especialização são as seguintes, nos rendimentos e ganhos: 

• Especialização do Contrato Programa, Incentivos institucionais e Custos de contexto; 
• Incentivos à transplantação e Colheita de Órgãos 
• Assistência Médica no Estrangeiro 
• Acordos Internacionais – Cartões Europeus de Saúde 
• Valor a faturar a outras Entidades responsáveis 

Em relação aos gastos, as situações mais relevantes são: 

• Estimativa de fornecimentos e serviços externos, subcontratos, SIGIC; 
• Assistência Médica no Estrangeiros 
• Especialização das Férias e Subsídio de Férias 
• Horas extraordinárias e Noites e Suplementos 
• Outros custos com pessoal 

2.4.  Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de 
provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
financeiro seguinte). 

As situações identificadas que são suscetíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias 
escrituradas de ativos e passivos durante o ano seguinte encontram-se detalhadas na Nota 2.6. 
Não se identificaram situações que coloquem em causa a continuidade das operações da 
Entidade. 2.6—Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de 
provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
financeiro seguinte). 

ii) Impacto da Pandemia COVID’19 

Como já referido, a atividade assistencial da entidade ao longo do exercício de 2020, a posição 
financeira e a performance económica foram influenciadas pela pandemia. 

Em termos de gastos, com COVID’19 o valor total de despesas adicionais incorridos ascenderam 
a cerca de 26,6M€. 

2.6  Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas  
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Na preparação das demonstrações financeiras anexas, foram efetuados juízos de valor e 
estimativas e utilizados diversos pressupostos, que afetam as quantias relatadas de ativos e 
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato 
com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras 
dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou 
correntes. 

Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data 
de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As 
alterações às estimativas que ocorram, posteriormente à data das demonstrações financeiras 
serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo, e dado o grau de incerteza associado, os 
resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 
anexas, foram os seguintes: 

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento; 
b) Análises de imparidade de ativos não correntes e ativos financeiros; 
c) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos, nomeadamente, dividas a receber de 

clientes; 
d) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados; 
e) Reconhecimento do rendimento associado ao contrato programa. 
f) Incentivos à transplantação e Colheita de Órgãos 
g) Assistência Médica no Estrangeiro 
h) Acordos Internacionais – Cartões Europeus de Saúde 
i) Valor a faturar a outras Entidades responsáveis 
j) Estimativa de fornecimentos e serviços externos, subcontratos, SIGIC; 
k) Assistência Médica no Estrangeiros 
l) Especialização das Férias não gozadas 
m) Horas extraordinárias e Noites e Suplementos 
n) Outros custos com pessoal 

2.8.  Erros matérias de períodos anteriores 

a) Natureza dos erros de períodos anteriores 

No decorrer da auditoria as contas de 2019, foram detetadas duas situações, que já não puderam 
ser corrigidas no ano em causa, e que afetaram as seguintes rubricas: Ativos Fixos Tangíveis (428 
– Amortizações Acumuladas), Outras Variações no Património Líquido e Resultados Transitados, 
em termos de Balanço e Outros Rendimentos e Ganhos em termos de Demonstração de 
Resultados, conforme quadro.  

Em relação ao Ativo Fixo Tangível foi necessário efetuar uma correção ao valor das amortizações, 
relativamente ao Edifício da Maternidade Alfredo da Costa, que já deveria ter sido totalmente 
amortizado em 2017, sendo o valor de 5.080.396,11€. Deste modo, foi necessário reexpressar as 
rubricas Ativos fixos Tangíveis e Resultados Transitados, no Balanço.  
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No que diz respeito a Outras Variações no Património Líquido, em 2019, existiu um excesso de 
imputação de subsídio de investimento, decorrente de erros no cálculo do mesmo, pois foi 
considerado no reconhecimento trimestral, em alguns subsídios o valor do ano inteiro, quando 
só deveria ter sido referente a um trimestre. Esta situação, implicou a existência de uma imputação 
do subsídio excessiva em 2019, no montante de 1.515.575,89€. Assim, foi necessário reexpressar 
a rubrica Outras Variações no Património Líquido, no Balanço, e a rubricas “Outros Rendimentos 
e Ganhos”, na Demonstração de Resultados. 

Nestas circunstâncias, as situações identificadas foram corrigidas e reexpressas no âmbito da NCP 
2 - Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, conforme 
evidenciado no quadro abaixo.  

b) Quantia das correspondentes correções no fim período anterior e no início do 
período corrente 

 

 

 

3. ATIVOS INTAGIVEIS 

3.1.  ATIVOS INTANGIVEIS GERADOS INTERNAMENTE E OUTROS 

Os ativos intangíveis são mensurados pelo seu custo de aquisição deduzido de eventuais 
amortizações acumuladas e, quando se justificar de quaisquer perdas por imparidade 
acumuladas. 

Quando os ativos intangíveis têm uma vida útil finita são amortizados segundo o método da linha 
reta (ou método das quotas constantes). 

Reexpressão dos comparativos Unidade Monetária: €uros
 SNC AP  SNC AP  SNC AP  SNC AP 

REEXPRESSO Divulgado REEXPRESSO Divulgado

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018
    Activo não corrente
        Activos fixos tangíveis 77 205 191,52   1); 2) e 3) 5 080 396,11-     82 285 587,63   78 498 304,20   1) e 2) 5 629 628,12-     84 127 932,32   
    Património líquido
        Resultados transitados 463 140 749,95- 2) 5 629 628,12-     457 511 121,83- 461 863 110,42- 1) 6 178 860,13-     455 684 250,29- 
        Outras variações no património líquido 45 562 534,95   4) 1 515 575,89     44 046 959,06   44 023 138,83   -                     44 023 138,83   
        Resultado líquido do período 81 949 705,41-   3) e 4) 966 343,88-        80 983 361,53-   82 589 021,29-   2) 549 232,01        83 138 253,30-   

-                     -                     

 SNC AP  SNC AP  SNC AP  SNC -AP 
REEXPRESSO 31/12/2019 REEXPRESSO Divulgado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

          Gastos / reversões de depreciação e de amortização 6 982 918,38-     3) 549 232,01        7 532 150,39-     7 760 609,24-     2) 549 232,01        8 309 841,25-     
          Outros rendimentos e ganhos 8 912 448,87     4) 1 515 575,89-     10 428 024,76   9 583 528,85     -                     9 583 528,85     

    Resultado líquido do período 81 949 705,41-   966 343,88-        80 983 361,53-   82 589 021,29-   549 232,01        83 138 253,30-   

   Balanço

   Demonstração dos resultados por natureza Ajust. 
número

Efeito da 
Reexpressão

Efeito da 
Reexpressão

Efeito da 
Reexpressão

Efeito da 
Reexpressão

Ajust. 
número

Ajust. 
número

Ajust. 
número

Número Descrição Débito Crédito

1)
Regularização do valor das amortizações acumuladas à data de 
1/1/2018, relativamente ao Edifício da Maternidade Alfredo da 
Costa, que já deveria ter sido totalmente amortizado em 2017

 56.10
 43.82

6 178 860,13 

2)
Regularização do valor das amortizações de 2018, 
relativamente ao Edifício da Maternidade Alfredo da Costa, que 
já deveria ter sido totalmente amortizado em 2017

 43.82  
64.22 549 232,01    

3)
Regularização do valor das amortizações de 2019, 
relativamente ao Edifício da Maternidade Alfredo da Costa, que 
já deveria ter sido totalmente amortizado em 2017

 43.82  
64.22 549 232,01    

4)
Regularização do valor do excesso imputado em 2019 de 
subsidio de investimento, decorrente de erros no cálculo do 
mesmo

 78.83  
59.31 1 515 575,89 

Ajustamentos Valor
designação

 AFT - Depreciações acumuladas - Edifícios e outras construções
      a   Resultados transitados - De períodos anteriores 

 AFT - Depreciações acumuladas - Edifícios e outras construções
      a   Gastos de depreciação e de amortização - Edifícios e 

outras construções 

 AFT - Depreciações acumuladas - Edifícios e outras construções
      a   Gastos de depreciação e de amortização - Edifícios e 

outras construções 

 Imputação de subsídios e transferências para investimentos
      a   Outras variações no património líquido - Transferências e 

subsídios para aquisição de ativos depreciáveis 

Conta
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É aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no 
anexo ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos 
futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela Entidade. O método utilizado é o das 
quotas constantes, a partir do ano e mês em que os bens entram em funcionamento, acordo com 
o seguinte período de vida útil estimado: 

 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes), que não gerarão benefícios 
económicos futuros adicionais, são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo intangível é determinado 
como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia 
líquida de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, escriturada do ativo e 
é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a quantia escriturada dos ativos 
intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade 
acumuladas, foi a seguinte: 

 

As depreciações de ativos fixos intangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de 
depreciação e de amortização” da Demonstração dos Resultados por naturezas. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes variações: 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes adições: 

Grupo homogéneo Numero de anos
Programas de computador e sistemas de informação 3

Adições
Transferências 

internas à 
entidade

Revalorizações
Reversões de 
Perdas por 
Imparidade

Perdas por 
imparidade

Amortizações 
do período

Diferenças 
cambiais diminuições

Ativos intangíveis de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 126 572,93     1 110 021,74    269 052,02  967 542,65    
Propriedade industrial e intelectual
Outros
Ativos intangíveis em curso

TOTAL 126 572,93     1 110 021,74    -                   -                  -                -                 269 052,02  -                 967 542,65    

AI - ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

RUBRICAS
Quantia 

escriturada 
inicial

Variações Quantia 
escriturada 

final

Quantia bruta 
inicio do 
Periodo

Amortizações 
acumuladas no 

incio do Periodo

Perdas por 
imparidade incio 

do Periodo

Quantia 
escriturada 
inicio do 
Periodo

Quantia bruta final 
periodo

Amoritizações 
acumuladas 

final do 
periodo

Perdas por 
imparidade 

final do 
Periodo

Quantia 
escriturada 

final do 
periodo

Ativos intangíveis de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 4 323 238,00  4 196 665,07    126 572,93      5 433 259,74        4 465 717,09  967 542,65     
Propriedade industrial e intelectual
Outros
Ativos intangíveis em curso

total 4 142 108,20  4 119 186,95    -                   126 572,93      5 433 259,74        4 465 717,09  -              967 542,65     

ATIVOS INTANGÍVEIS

AI - ATIVOS INTANGÍVEIS- Quantia escriturada no inicio e no final do periodo

RUBRICAS
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não ocorreram diminuições. 

3.2. OUTRAS DIVULGAÇÕES DE ATIVOS INTANGIVEIS 

O CHULC, EPE não detêm ativos intangíveis que, individualmente, se apresentam como 
materialmente relevante para as demonstrações financeiras,  

 

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

5.1. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo 
de compra quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os 
ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando 
aplicável, a estimativa inicial dos cus¬tos de desmantelamento e remoção de ativos e de 
restauração dos respetivos locais de instalação / operação.  

Os prédios rústicos e urbanos estão mensurados pelo o Valor Patrimonial Tributário (VPT). 

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como 
ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos 
futuros fluirão para a Entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com 
manutenção e reparação, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem. 

Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são 
calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método 
da linha reta, em conformidade com o período de vida útil máximo constante no Classificador 
Complementar 2 – cadastros e vidas uteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedade de 
investimento do SNC-AP (CC2), de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos 
bens: 

 

Grupo homogéneo Numero de anos
Terrenos e recuros naturais 0
Edificios e outras construções 10
Equipamento básico 5
Equipamento de transporte 4
Equipamento administrativo 4
Outros ativos fixos tangiveis 8

Internas Compra Cessão Transferência 
ou troca

Doação, herança, 
legado ou perdido 
a favor do Estado

Dação em 
pagamento

Locação 
financeira

Fusão, cisão, 
reestruturação

Outras Total

Ativos intangíveis de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 1 110 021,74     1 110 021,74   
Propriedade industrial e intelectual
Outros
Ativos intangíveis em curso

TOTAL 1 110 021,74     1 110 021,74   

AI-A - Ativos Intangíveis desagregação das Adições

RUBRICAS

Adições

ATIVOS INTANGÍVEIS
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d) Ativos fixos tangíveis – variações das depreciações e perdas por imparidade 
acumuladas 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a quantia escriturada dos ativos 
intangíveis, bem como as respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade 
acumuladas, foram as seguintes: 

e) Ativos fixos tangíveis - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do 
período 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes variações: 

 

i) Ativos fixos tangíveis – Adições 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes adições: 

 

 

 

Bens de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural
    Terrenos e recursos naturais
    Edifícios e outras construções
    Infraestruturas
    Património histórico, artístico e cultural 
    Outros
    Bens de domínio público em curso

Ativos fixos em concessão 
    Terrenos e recursos naturais
    Edifícios e outras construções
    Infraestruturas
    Património histórico, artístico e cultural 
    Ativos fixos em concessão em curso

Outros ativos fixos tangíveis
    Terrenos e recursos naturais 14 906 737,07     14 906 737,07   
    Edifícios e outras construções 47 172 612,24     2 067 505,30        900 245,59      1 614 986,11      5 080 396,11  43 444 980,91   
    Equipamento básico 3 176 535,48      7 463 403,49        5 093 514,00      5 546 424,97     
    Equipamento de transporte 240 360,57         -                       48 835,32          191 525,25        
    Equipamento administrativo 14 896 019,60     917 851,56           500 762,17        15 313 108,99   
    Equipamentos biológicos -                       
    Outros 993 077,08         106 705,93           135 390,57        964 392,44        
    Ativos fixos tangíveis em curso 900 245,59         -                       900 245,59 -     -                    
total 82 285 587,63     10 555 466,28      -                  7 393 488,17      5 080 396,11  80 367 169,63   

AFT - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

 Depreciações do 
período 

Diferenças 
cambiais Diminuições

Perdas por 
imparidade

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS Quantia 
escriturada inicial

Variações no período

 Quantia 
escriturada final  Adições 

Transferências 
internas à 
entidade

Revalorizações
Reversões de 
perdas por 
Imparidade
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O valor das doações, diz respeito, maioritariamente, a equipamentos médico-cirúrgicos para 
apoio a medicina intensiva, no âmbito da pandemia motivada pelo COVID- 19, através de reforço 
via ACSS, que totalizou um montante de 2 800 309,50€. 

iii) Ativos fixos tangíveis – diminuições 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram as seguintes diminuições: 

Em 2020, foi feita uma correção ao valor das amortizações acumuladas, relativamente ao Edifício 
da Maternidade Alfredo da Costa, o qual já deveria ter sido totalmente amortizado em 2017. 

Assim, o valor de 5.080.396,11€, foi corrigido na conta 562 – Regularizações, não afetando as 
Depreciações do período, procedendo-se à reexpressão dos valores comparativos, 
retrospetivamente, nos termos da NCP 2, conforme resumo apresentado na Nota 2.8 

  

Internas  Compra Cessão
Transferência 

ou troca Expropriação
Doação, herança, 

legado ou perdido a 
favor do Estado

 Dação em 
pagamento 

Locação 
financeira

Fusão, cisão, 
reestruturação  Outras  Total 

Bens de domínio público, património 
histórico, artístico e cultural
    Terrenos e recursos naturais
    Edifícios e outras construções
    Infraestruturas
    Património histórico, artístico e cultural 
    Outros
    Bens de domínio público em curso

Ativos fixos em concessão 
    Terrenos e recursos naturais
    Edifícios e outras construções
    Infraestruturas
    Património histórico, artístico e cultural 
    Ativos fixos em concessão em curso

Outros ativos fixos tangíveis
    Terrenos e recursos naturais
    Edifícios e outras construções 2 067 505,30        900 245,59      2 967 750,89     
    Equipamento básico 4 565 338,41        2 898 065,08         7 463 403,49     
    Equipamento de transporte -                       -                    
    Equipamento administrativo 825 277,53           92 574,03              917 851,56        
    Equipamentos biológicos -                       -                    
    Outros 96 804,94            9 900,99                106 705,93        
    Ativos fixos tangíveis em curso -                       -                    

Total 7 554 926,18        -                  900 245,59      -                  3 000 540,10         11 455 711,87   

AFT-A - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS desagregação das Adições

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Adições
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5.6. OUTRAS DIVULGAÇÕES DE ATIVOS TANGIVEIS 

a) A quantia escriturada de ativos fixos tangíveis temporariamente sem uso 

Em 2020, não existiram ativos fixos tangiveis, com quantia escriturada liquida, temporariamente 
sem uso. 

b) A quantia escriturada bruta de qualquer ativo fixo tangível, totalmente depreciado 
que ainda esteja em uso 

 

d) Ativos tangíveis materialmente relevantes 

Em 2020, os Edifícios mais relevantes, são os seguintes: 

 

Mais se informa que, neste mapa, não está incluído o valor das obras. 

Designação Quantia escriturada bruta
Habitações e edificações para serviços 53 361,03                                
Outros - Edificios e outras construções 892,50                                     
Equipamento informático e de telecomunicações 95 992,87                                
Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial 1 782 908,21                            
Equipamentos e aparelhos Médico-cirúrgico 56 647 717,43                          
Equipamento de imagiologia 45 964 001,94                          
Equipamento de laboratório 3 911 967,34                            
Mobiliário hospitalar 10 317 667,01                          
Equipamento de desinfecção, esterilização e incineração 2 599 227,56                            
Equipamento específico de farmácia 992 722,24                              
Equipamento de instrução Médica 79 188,24                                
Vestuário e calçado 368,02                                     
Outro equipamento básico 1 851 032,85                            
Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura 585 562,59                              
Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria 1 578 113,44                            
Equipamento e material de apoio à produção 3 478 071,57                            
Outro equipamento básico 377 466,40                              
Transportes rodoviários 222 283,54                              
Outros - Equipamento de transporte 2 300,00                                  
Equipamento informático e de telecomunicações 15 166 430,67                          
Equipamento de escritório e de reprografia 731 581,23                              
Mobiliário de escritório e de arquivo 3 536 093,13                            
Outros - Equipamento administrativo 455 863,79                              
Equipamento de oficina e reparações 51 411,41                                
Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum 8 297 016,97                            
Equipamento para acondicionamento de embalagens 250 734,59                              
Outros equipamento fixo tangivel 403 928,85                              
Programas de computador e sistemas de informação 5 504 048,85                            
TOTAL 164 937 954,30                        

Descrição
Quantidade 

escriturada bruta

Quantidade 
escriturada 

liquida
EDIFICIO DA MAC 13 749 390,00    -                   
TERRENO DO EDIFICIO DA M.A.C. 4 583 130,00      4 583 130,00    
TERRENO ANEXO AO HCC 9 975 957,04      9 975 957,04    
RESSONANCIA MAGNETICA 1 106 027,62      -                   
ANGIOGRAFO DO SIST. DE ANGIOGRAFIA 1 045 500,00      923 525,00       
ROBOT CIRURGICO 2 000 000,00      1 433 333,33    
EDIFICIO DO HOSPITAL DE S. LAZARO 1 042 950,00      873 470,63       
ANGIO- TOMOGRAFO MULTICORTES 1 753 922,85      292 320,47       
RESSONÃNCIA MAGNÉTICA MULTIDISCIPLINAR 1 845 000,00      307 500,00       
SISTEMA ANGIOGRAFIA BIPLANAR 1 083 247,33      466 403,49       
TAC 1 045 500,00      522 757,74       

39 230 624,84    19 378 397,70  
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6. LOCAÇÕES 

6.2. LOCAÇÕES OPERACIONAIS – LOCATÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2020, o CHULC mantém os seguintes bens em regime de locação 
operacional, como locatária: 

Pagts 
mínimos

Rendas 
cont.

Pagts 
mínimos

Rendas 
cont.

40041020
ALUGUER E FORNECIMENTO DE 
SISTEMA DE ALTO FLUXO NASAL 

1 116,18 € 763,83 € 763,83 €

40014420
ALUGUER E FORNECIMENTO DE 
SISTEMA DE ALTO FLUXO NASAL 
PARA DOENTE 

1 230,00 € 12,92 € 12,92 €

40009820
ALUGUER DE PLATAFORMA 
ELETRÓNICA P/2020

8 811,72 € 619.92

120
ALUGUER DE EQUIPAMENTO 
MULTIFUNCIONAL PARA A AGIE

1 490,08 € 1 490,08 € 1 490,08 €

40053820
ALUGUER DE CARRINHA COM 
PLATAFORMA

2 260,13 €
2 260,13 € 2 260,13 €

40002320
P.S. DE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE 
ALUGUER DOS EQUIPAMENTOS HP 
COLOCADOS NAS COMPRAS (HSJ) 2 922,48 € 2 922,48 € 2 922,48 €

40023820
ALUGUER DE CONTENTOR 
FRIGORIFICO PARA CADAVERES-
CHULC-HCC      3 505,50 € 3 505,50 € 3 505,50 €

40025920
ALUGUER DE EDIFICIO MODULAR 
DE APOIO AO SERVIÇO URGÊNCIA 
DO HOSPITAL S.JOSÉ      22 755,00 € 22 755,00 € 22 755,00 €

40046520
ALUGUER DE EDIFICIO MODULAR 
DE APOIO AO SERVIÇO URGÊNCIA 
DO HOSPITAL S.JOSÉ      7 195,50 € 7 195,50 € 7 195,50 €

40055520
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE SISTEMA DE 
NEURONAGEVÇÃO 3 075,00 € 3 075,00 €

40008620

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE EQUIPAMENTO 
LASER DE IODO COM FIBRA 
CONDUTORA 492,00 € 492,00 € 492,00 €

40014920
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE TDT 13 136,40 € 13 136,40 € 13 136,40 €

10000520

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
UNIDADES DE PRODUÇÃO DE 
ÁGUA REFRIGERADA NO CENTRO 
HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE 
LISBOA CENTRAL, EPE 113 158,16 € 54 218,40 € 54 218,40 € 58 939,76 €

40018720

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER OPERACIONAL DE UMA 
IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES 
PARA A CENTRAL DE IMPRESSÃO 
DO CENTRO HOSPITALAR DE 
LISBOA CENTRAL, EPE – HOSPITAL 
DONA ESTEFÂNIA 13 542,30 € 13 542,30 € 13 542,30 €

40050020

ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE 
NEURONAVEGAÇÃO, PARA 
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO 
HOSPITAL D.ESTEFÂNIA DIA 
11/11/2020

3 075,00 €

3 075,00 €

40040220

ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE 
NEURONAVEGAÇÃO, PARA 
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO 
HOSPITAL D.ESTEFÂNIA

2 767,50 €

2 767,50 € 2 767,50 €

40022120
ALUGUER DE MONITOR PARA 
HEMODIÁLISE

2 029,50 €
2 029,50 € 2 029,50 €

40042520

ALUGUER DE MONITOR DE 
OSMOSE INVERSA PARA 
REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE A 
DOENTES COVID

4 059,00 €

4 059,00 € 4 059,00 €

40047820
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
TENDAS DE PROTECÇÃO - 
CONSULTA EXTERNA

8 794,50 € 8 794,50 € 8 794,50 €

40050720
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
TENDAS DE PROTECÇÃO - HCC

32 927,10 € 32 927,10 € 32 927,10 €

40049820
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
TENDAS DE PROTECÇÃO PARA 
CHULC

30 580,88 €
30 580,88 € 30 580,88 €

40044220
ALUGUER DE INJECTORES DE 
CONTRATE RADIOLOGICO PARA 
RADIOLOGIA

18 696,00 €
18 696,00 €

57000317
Equipamento de cópia e impressão 
em regime de outsourcing 
(Aquisição Centralizada SPMS)

98 163,70 €

98 163,70 € 98 163,70 €

50001220
Equipamento de cópia e impressão 
em regime de outsourcing 
(Aquisição Centralizada SPMS)

37 013,16 €

37 013,16 € 37 013,16 €

60006020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RENTING DA ROUPA DA MAC 2020    

318 625,67 € 318 625,67 € 318 625,67 €

40053520

ALUGUER DO CONTENTOR 
FRIGORÍFICO P/CADÁVERES NOS 
MESES DE NOV.DEZ.NO ÂMBITO 
DO COVID_19,NO HCC

3 505,50 € 3 505,50 € 3 505,50 €

Total

N.º processo 
de aquisição

Valor presente dos 
futuros pagamentos 

mínimos
Bens Locados

Até 1 ano
Entre 1 e 5 

anos
Superior a 

5 anos
Total Até 1 ano

Período Acumulado

Pagamentos efetuados acumulados Futuros pagamentos mínimos
Valor presente dos futuros pagamentos 

mínimosValor do 
Contrato               
(c/ IVA)             

(valor total)

Entre 1 e 5 
anos

Superior a 5 
anos
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Descrição dos acordos de locação operacionais significativos 

Em 31 de dezembro de 2020, os acordos de locação operacional, em que o CHULC é locatário, 
que se encontram em vigor são os seguintes: 

 

Nº Processo 
Aquisição

N.º contrato Locadora Bem locado Data início Data fim Termos renovação Opções de compra Cláusulas de escalonamento Restrições

40041020 00157220
NIPPON GASES PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA 

ALUGUER E FORNECIMENTO DE 
SISTEMA DE ALTO FLUXO 
NASAL PARA DOENTE 

24-07-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
162 dias

40014420 00060820
NIPPON GASES PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA 

ALUGUER E FORNECIMENTO DE 
SISTEMA DE ALTO FLUXO 
NASAL PARA DOENTE 

01-01-2020 10-02-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
41 dias

40009820

00215020
00131520
00072820
00012520

VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO 
ALUGUER DE PLATAFORMA 
ELETRÓNICA P/2020

01-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

00000120 00038920
Megasoft - Equipamentos 
Informáticos, Limitada

ALUGUER DE EQUIPAMENTO 
MULTIFUNCIONAL PARA A AGIE

01-01-2020 31-12-2020
Com termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

40053820 00283220
Sales & Sales II armazem, box, 
mudanças trasnportes nacionais e 
internacionais Lda

ALUGUER DE CARRINHA COM 
PLATAFORMA

25-11-2020 04-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
7 dias

40002320

00049820; 
00056420; 
00049119; 
00073120; 
00108720; 
00121020; 
00187320; 
00212820; 
00241020; 
00257220 

CLARANET PORTUGAL, SA         

P.S. DE AQUISIÇÃO SERVIÇOS 
DE ALUGUER DOS 
EQUIPAMENTOS HP 
COLOCADOS NAS COMPRAS 
(HSJ) 

01-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

40023820
00061420; 
00066620

Mbw - Modular Builders Worldwide, Lda
ALUGUER DE CONTENTOR 
FRIGORIFICO PARA CADAVERES-
CHULC-HCC      

01-04-2020 31-05-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
2 meses

40025920
00064120; 
00066720

Mbw - Modular Builders Worldwide, Lda

ALUGUER DE EDIFICIO 
MODULAR DE APOIO AO 
SERVIÇO URGÊNCIA DO 
HOSPITAL S.JOSÉ      

01-04-2020 30-06-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
3 meses

40046520 00228620 Mbw - Modular Builders Worldwide, Lda

ALUGUER DE EDIFICIO 
MODULAR DE APOIO AO 
SERVIÇO URGÊNCIA DO 
HOSPITAL S.JOSÉ      

01-07-2020 30-09-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
3 meses

40055520 00298220 Medtronic Portugal, Lda.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE SISTEMA DE 
NEURONAGEVÇÃO

31-08-2020 31-08-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
1 dia

40008620 00003220 Filsat, Lda.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE EQUIPAMENTO 
LASER DE IODO COM FIBRA 
CONDUTORA

24-01-2020 24-01-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
1 dia

40014920 00257620 NOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER DE TDT

02-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

10000520 446/2020
TRANE Portugal – Sociedade 
Unipessoal, Lda

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
UNIDADES DE PRODUÇÃO DE 
ÁGUA REFRIGERADA NO 
CENTRO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 
CENTRAL, EPE

01-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

40018720 468/2020
MEGASOFT – EQUIPAMENTOS 
INFORMÁTICOS, LDA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALUGUER OPERACIONAL DE 
UMA IMPRESSORA 
MULTIFUNÇÕES PARA A 
CENTRAL DE IMPRESSÃO DO 
CENTRO HOSPITALAR DE 
LISBOA CENTRAL, EPE – 
HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA

01-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

40050020 00262520 MEDTRONIC PORTUGAL, LDA

ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE 
NEURONAVEGAÇÃO, PARA 
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO 
HOSPITAL D.ESTEFÂNIA DIA 
11/11/2020

11-11-2020 11-11-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
1 dia

40040220 00176220 MEDTRONIC PORTUGAL, LDA

ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE 
NEURONAVEGAÇÃO, PARA 
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NO 
HOSPITAL D.ESTEFÂNIA

13-07-2020 13-07-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
1 dia

40022120 00045520
FRESENIUS MEDICAL CARE PORTUGAL 
SA

ALUGUER DE MONITOR DE 
OSMOSE INVERSA PARA 
REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE A 
DOENTES COVID

01-04-2020 30-06-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
91 dias

40042520 00185520
FRESENIUS MEDICAL CARE PORTUGAL 
SA

ALUGUER DE MONITOR DE 
OSMOSE INVERSA PARA 
REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE A 
DOENTES COVID

01-07-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
184 dias

40047820 00252820 Silvestre e Festas, Lda.
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
TENDAS DE PROTECÇÃO - 
CONSULTA EXTERNA

01-09-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
122 dias

40050720 00286920 Silvestre e Festas, Lda.
ALUGUER E INSTALAÇÕES DE 
TENDAS DE PROTECCÇÃO - 
HOSPITAL CURRY CABRAL

01-11-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
61 dias

40049820
00284520; 
00284620; 
00284720

Silvestre e Festas, Lda.
ALUGUER E INSTALAÇÃO DE 
PROTECÇÃO PARA CHULC

01-10-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
92 dias

40044220 802/2020 A.Martins & Fernandes, SA
ALUGUER DE INJECTORES DE 
CONTRATE RADIOLOGICO PARA 
RADIOLOGIA

01-07-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
184 dias

57000317 728/2017
Megasoft - Equipamentos 
Informáticos, Limitada

Equipamento de cópia e 
impressão em regime de 
outsourcing (Aquisição 
Centralizada SPMS)

01-09-2017 31-08-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
36 meses

50001220 483/2020 Canon Portugal

Equipamento de cópia e 
impressão em regime de 
outsourcing (Aquisição 
Centralizada SPMS)

01-09-2020 31-08-2023
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
36 meses

60006020

Protocolo 
N.º 

DCS/1859/01
/2020

SUCH-SERV.UTIL.COMUM HOSPITAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RENTING DA ROUPA DA MAC 
2020    

01-01-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
12 meses

40053520 00280520 Mbw - Modular Builders Worldwide, Lda

ALUGUER DO CONTENTOR 
FRIGORÍFICO P/CADÁVERES NOS 
MESES DE NOV.DEZ.NO 
ÂMBITO DO COVID_19,NO HCC

01-11-2020 31-12-2020
Sem termos de 

renovação
Sem opção de 

compra
2 meses
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6.4. LOCAÇÕES OPERACIONAIS – LOCADORES 

Em 31 de dezembro de 2020, o CHULC, EPE mantém os seguintes bens em regime de locação 
operacional, como locador: 

 

Descrição dos acordos de locação operacionais significativos 

 

 

8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

8.1. MODELO APLICADO 

As Propriedades de Investimento são registadas ao custo acrescidas de dispêndios diretamente 
atribuíveis deduzidos de depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas (modelo 
do custo). 

Fornecedor/Concessionário BENS LOCADOS

PAGAMENTOS 
MÍNIMOS

RENDAS 
CONTIGENT

PAGAMENTOS 
MÍNIMOS

RENDAS 
CONTIGENTES ATÉ 1 ANO

ENTRE 1 E 5 
ANOS

SUPERIOR A 
5 ANOS

Vodafone Antena instalada HSMarta 15 801,96      15 801,96       15 801,96     -       -                                  

Serdial Vending  
Máquinas/Bebidas e Snacks 
HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 146 916,12     -                 

Soc. Ciências Médicas de Lisboa Cedência de espaços 1 200,00        1 200,00         1 200,00       
Versailles  Bar e quiosque do HSJ 25 200,00      3 000,00         3 000,00       
Versailles  Bar da MAC 13 080,00      1 360,00         1 360,00       
Versailles  Quiosques no HCC 27 270,00      5 050,00         5 050,00       
Empresa Izzi Bar /HSAC 7 200,00        900,00            900,00          3 600,00       4 200,00      
Maria Suciu Cabeleireiro/ HCC 8 400,00        8 400,00         8 400,00       4 200,00       1 050,00      
Such Bar/Cafetaria/Ludoteca/ HDE 38 400,00      30 720,00       30 720,00     
ITAU Refeitório do HSJ 24 000,00      -                 

Refeitório do HSAC 6 000,00        -                 
ITAU Refeitório do HDE 9 000,00        -                 

Refeitório do MAC 6 000,00        -                 
Uniself  Refeitório do HSM 9 000,00        -                 
Uniself  Refeitório do HCC 24 000,00      15 200,00       15 200,00     
imóveis 901207/901186 Rua Leão Oliveira 1 207,08        1 207,08         1 207,08       

Rua Arco da Graça 75, 77, 83 e 85 14 415,72      
imóveis 901203/901190/901146 Rua do Meio a Ajuda 2 339,04        1 989,62         1 989,62       
imóveis 901185/901191 Travessa do Terreiro 1 767,36        1 767,36         1 767,36       
imóveis 901199 Travessa das Salgadeiras 557,88           557,88            557,88          
imóveis 901200 Largo do Mastro 319,68           239,76            239,76          

VALOR DO 
CONTRATO

FUTUROS PAGAMENTOS MÍNIMOS DO 
LOCATÁRIO VALOR PRESENTE DOS 

FUTUROS PAGAMENTOS 
MÍNIMOS

TOTAL

PAGAMENTOS EFECTUADOS PELO LOCATÁRIO ACUMULADOS

ACUMULADOPERÍODO

Locatário BENS LOCADOS
Valor Mensal 

s/IVA
Valor Mensal 

c/IVA

3008 Vodafone Antena instalada HSMarta 01-05-2015 01-05-2018 1 316,83 €      1 619,70 €      Renóvavel de 3 em 3 anos Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-01-2020 31-01-2020 18 255,00 €   22 453,65 €   Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-02-2020 29-02-2020 18 255,00 €   22 453,65 €   Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-03-2020 31-03-2020 12 508,00 €   15 384,84 €   Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-04-2020 30-04-2020 7 271,00 €      8 943,33 €      Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-05-2020 31-05-2020 7 155,00 €      8 800,65 €      Sem Opção de Compra

s/contrato Serdial Vending  Máquinas/Bebidas e Snacks HSJ/HSAC/HSMarta/HDE/ Mac e HCC 01-06-2020 31-12-2020 8 000,00 €      9 840,00 €      Sem Opção de Compra

s/ nº
Soc. Ciências 
Médicas de 
Lisboa 

Cedência de espaços 21-12-2017 21-12-2019 300,00 €         300,00 €         Renóvavel de 2 em 2 anos Sem Opção de Compra

Bar e quiosque do HSJ 01-01-2020 31-03-2020 3 000,00 €      3 690,00 €      Sem Opção de Compra

Bar e quiosque do HSJ 01-04-2020 31-12-2020 1 800,00 €      2 214,00 €      Renovavel até 31/12/2022 Sem Opção de Compra

Bar da MAC 01-01-2020 31-03-2020 1 360,00 €      1 672,80 €      Sem Opção de Compra

Bar da MAC 01-04-2020 31-12-2020 1 000,00 €      1 230,00 €      Renovável até 10/03/2022 Sem Opção de Compra

Bar e quiosque no HCC 01-01-2020 31-03-2020 5 050,00 €      6 211,50 €      Sem Opção de Compra

Bar e quiosque no HCC 01-04-2020 31-12-2020 3 030,00 €      3 726,90 €      Renovável até 31/12/2022 Sem Opção de Compra

149/2020 Sinfoniaudaz Bar /HSAC 01-03-2020 28-02-2023 300,00 €         369,00 €         
 com renovação até 
fevereiro 2023 Sem Opção de Compra

305/2019 Maria Suciu Cabeleireiro/ HCC 15-03-2019 14-03-2022 350,00 €         430,50 €         Renovavel até 14/03/2022 Sem Opção de Compra

Bar/Cafetaria/Ludoteca/ HDE 01-01-2020 29-02-2020 4 800,00 €      5 904,00 €      Sem Opção de Compra

Bar/Cafetaria/Ludoteca/ HDE 01-03-2020 31-12-2020 2 880,00 €      3 542,40 €      com renovação até 9/03/2021Sem Opção de Compra

Refeitório do HSJ 01-01-2020 31-12-2020 2 000,00 €      2 460,00 €      sem renovação Sem Opção de Compra

Refeitório do HSAC 01-01-2020 31-12-2020 500,00 €         615,00 €         sem renovação Sem Opção de Compra

Refeitório do HDE 01-01-2020 31-12-2020 750,00 €         922,50 €         sem renovação Sem Opção de Compra

Refeitório do MAC 01-01-2020 31-12-2020 250,00 €         307,50 €         sem renovação Sem Opção de Compra

DIVERSOS Uniself  Refeitório do HSM 01-01-2020 30-10-2020 750,00 €         922,50 €         sem renovação Sem Opção de Compra

844/2020 EUREST Refeitório do HSM 01-11-2020 31-12-2020 750,00 €         922,50 €         com renovação até maio 2023Sem Opção de Compra

DIVERSOS ITAU Refeitório do HCC 01-01-2020 31-12-2020 2 000,00 €      2 460,00 €      sem renovação Sem Opção de Compra

DIVERSOS Uniself  

918/2020 Versailles  

Versailles  265/2019

Such 497/2018

Uniself  DIVERSOS

919/2020 Versailles  

RestrinçõesTermos renovação Opção de compra
Clausulas de 

escalonamento
Nº do contrato

Data Início Data fim
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8.5. PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO-MODELO DE CUSTO 

Em dezembro de 2020, as propriedades de investimento registadas no modelo de custo eram as 
seguintes: 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não ocorreram nem adições nem 
diminuições- 

8.6. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

Propriedades de investimento materialmente relevantes 

Em 31 de dezembro de 2020, o CHULC, EPE detinha as seguintes Propriedades de Investimento, 
que, individualmente se apresentam como materialmente relevantes para as demonstrações 
financeiras: 

 

9. IMPARIDADE DE ATIVOS 

Em 31 de dezembro de 2020, foram identificadas imparidades em ativos, a que a NCP9 se aplica. 

Imparidade de Inventários 

 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS Quantia bruta 
inicio do Periodo

Amortizações 
acumuladas 
no incio do 

Periodo

Perdas por 
imparidade 

incio do 
Periodo

Quantia 
escriturada 
inicio do 
Periodo

Quantia bruta final 
periodo

Amoritizações 
acumuladas 

final do 
periodo

Perdas por 
imparidade 

final do 
Periodo

Quantia 
escriturada final 

do periodo

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
    Bens de domínio público 
    Terrenos e recursos naturais 287 902,00         287 902,00       287 902,00           287 902,00        
    Edifícios e outras construções 1 051 330,20      80 728,23    1 051 330,20    1 051 330,20        96 473,79       954 856,41        
    Outras propriedades de investimento
    Propriedades de investimento em curso

total 1 339 232,20      80 728,23    1 339 232,20    1 339 232,20        96 473,79       -               1 242 758,41     

PI - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO- Quantia escriturada no inicio e no final do periodo

Casas de habitação
 Quantia escriturada 

Liquida 
LARGO DO CHAFARIZ DE DENTRO, 10/11/12 28 018,50                                     

RUA LEÃO DE OLIVEIRA, 13 168 300,00                                   

TRAV. TERREIRO À STA CATARINA 28-30 104 850,00                                   

LARGO DO MASTRO, 48-52 81 150,00                                     

LARGO DO MASTRO, 53-55 60 150,00                                     

RUA DO ARCO DA GRAÇA, 75-81 246 750,00                                   

RUA DO ARCO DA GRAÇA, 83-85 88 875,00                                     

RUA DO MEIO À AJUDA, 11-13 53 775,00                                     

TOTAL 831 868,50                                

Adições
Transferências 

internas à 
entidade

Depreciações do 
período

Perdas por 
Imparidade

Reversões de 
perdas por 
imparidade

Diferenças 
cambiais

Diminuições Rendas Outros

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
    Bens de domínio público 
    Terrenos e recursos naturais 287 902,00            287 902,00                          
    Edifícios e outras construções 970 601,97            15 745,56           954 856,41                          20 629,80              
    Outras propriedades de investimento
    Propriedades de investimento em curso

total 1 258 503,97         -                   0 15 745,56           0 0 0 0 1 242 758,41                       0 20 629,80              0

PI - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO (modelo do custo)

RUBRICAS
Quantia 

escriturada inicial

Variações  (modelo do custo)

Quantia escriturada final Gastos do período

Rendimentos do período

Valor escriturado 
bruto

Perda por 
imparidade

Quantia 
Recuperavel

Valor escriturado 
bruto

Perda por 
imparidade

Quantia 
Recuperavel

Inventários Ativo Gerador de caixa N/A 39 626 884,31      380 935,56          39 245 948,75   27 682 742,38        581 208,36         27 101 534,02   

31-12-2019Classe de ativos Natureza do ativo Segmento

Descrição da 
unidade 

geradora de 
caixa

31-12-2020
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Na conta de inventários foi revertida a imparidade no valor 581.208,36 €uros e constituída 
imparidade no valor de 380.95,56 €uros, corresponde ao valor das existências que não registaram 
qualquer movimento no decurso do exercício de 2020, apresentando uma redução de 200.272,80 
€uros, que foi reconhecido como ganho no exercício. 

 

10. INVENTÁRIOS 

a) Política contabilística e método de custeio usado 

Os Inventários encontram-se valorizados ao custo de aquisição, que integram o respetivo imposto 
sobre o valor acrescentado. O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e 
outros custos incorridos, para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compras 
incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos alfandegários, os custos 
de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens idênticos. 

No CHULC, utiliza-se o custo médio ponderado, como método de custeio dos seus inventários. 

b) Quantia de inventários registada 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os inventários do CHULC, detalham-se conforme se segue:  

 

As existências iniciais e finais, as compras e os consumos, bem como as regularizações, 
decompõem-se da seguinte forma: 

 

Descrição Quantia 
escriturada inicial

Compras Reclassificações e 
Reguralizações

Perdas por 
imparidade

Inventários a 
31/12/2020

Mercadorias
Materias- primas, subsidiarias e de consumo 27 101 534,02      179 539 512,88      228 911,47 -         380 935,56       39 245 948,75   
Produtos acabados e intemédios
Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos
Produtos e trabalhos em curso

Código Existencias Compras Donativos Consumos Sobras Quebras Existencias
de Designação inicial Finais

contas
363 Produtos alimentares 0,00 44 677,60 44 608,60 69,00 0,00

3371   Produtos farmacêuticos 21 542 366,60 120 482 037,68 1 417 722,03 113 921 295,37 1 184 184,78 1 567 451,74 29 137 563,98
3371111   Medicamentos chnm 19 423 738,86 110 247 361,90 8 547,55 103 022 363,28 1 123 151,65 1 273 394,29 26 507 042,39
3371119   Medicamentos sem chnm 401 674,41 1 965 377,42 6 142,30 1 899 076,51 58 254,81 42 702,04 489 670,39
337112   Reagentes e prod. diag. rápido 1 653 471,87 8 204 564,35 1 403 032,18 8 973 522,52 2 395,96 219 934,98 2 070 006,86
337119   Outros produtos farmacêuticos 63 481,46 64 734,01 26 333,06 382,36 31 420,43 70 844,34

3372   Material consumo clínico 5 827 581,89 54 589 925,87 1 483 241,30 51 913 577,58 199 283,98 32 521,19 10 153 934,27
33721 De pensos 205 921,91 863 883,06 776 548,08 3 008,42 9 673,92 286 591,39
33722 Artigos Cirurgicos 1 373 144,08 6 369 211,47 53 464,68 6 369 435,42 72 713,88 1 988,19 1 497 110,50
33723 De tratamento 2 711 386,78 23 212 892,57 70 106,74 21 995 504,20 8 443,64 8 491,95 3 998 833,58
33724 De electromedicina 217 686,14 945 348,62 804 658,19 3 911,54 18,36 362 269,75
33725 De Laboratório 97 117,16 702 028,81 634 222,74 838,29 1 950,29 163 811,23
33726 Proteses 626 613,12 12 196 665,14 12 130 541,98 8,47 692 744,75
33727 Osteossintese 11 840,10 2 097 379,20 2 091 108,95 6,89 18 103,46
33729 Outro materal consumo clinico 583 872,60 8 202 517,00 1 359 669,88 7 111 558,02 110 359,74 10 391,59 3 134 469,61

3373 Material de consumo hoteleiro 116 647,27 982 612,13 0,00 1 005 816,72 5 965,06 2 718,75 96 688,99

3374 Material cons. administrativo 98 881,43 325 920,28 0,00 341 309,41 26 049,19 34 253,94 75 287,55
33741 Papel 76 782,18 85 580,07 87 020,94 25 146,38 50 194,93
33742 Consumiveis de impressão 17 186,45 103 267,63 105 189,53 4 006,63 11 257,92
33749 Outros 4 912,80 137 072,58 149 098,94 26 049,19 5 100,93 13 834,70

3375 Material de manut.conservação 97 265,19 213 027,52 0,00 139 634,58 59,45 7 308,06 163 409,52

3379   Outro material de consumo 0,00 348,47 0,00 217,22 131,25 0,00

       TOTAL GERAL 27 682 742,38 176 638 549,55 2 900 963,33 167 366 459,48 1 415 542,46 1 644 453,93 39 626 884,31
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a) Quantia das perdas por imparidades e das reversões de inventários reconhecidas 
como gasto no período 

 

i) Bens à consignação 

Em 31 de dezembro de 2020, o CHULC, EPE, detinha os seguintes bens à consignação: 

Descrição
Quantia 

escriturada a 
31/12/2019 Aumentos Revesões Utilizações

Quantia 
escriturada a 
31/12/2020

Mercadorias
Materias- primas, subsidiarias e de consumo 581 208,36           200 272,80          380 935,56        
Produtos acabados e intemédios
Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos
Produtos e trabalhos em curso
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120024/20 Prótese Total Anca BOC HSJ 66 256,63 €
120024/20 Prótese Total Anca BOC HCC 268 191,20 €
120035/20 Ligamentoplastia BOC HCC 0,00 €
120036/20 Material para Traumatologia BOP HSJ 0,00 €
120036/20 Material para Traumatologia BOC HCC 0,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOC HCC 465,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOC HSJ 900,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOP HDE 0,00 €
120132/20 Diverso Material de Osteo Pediátrico BOP HDE 22 109,38 €
120027/20 Prótese Total Ombro BOC HCC 70 216,13 €
120025/20 Revisão PTJ BOC HCC 0,00 €
120080/19 Cranioplastia BO Neuro HSJ 0,00 €
120143/20 Revisão PTA BOC HCC 8 055,00 €
120005/19 Material de Osteossíntese Coluna BOP HDE 0,00 €

436 193,34 €
120005/19 Material de Osteossíntese Coluna BO Neuro HSJ 20 442,03 €
120035/20 Espaçadores cimento BOC HCC 0,00 €

20 442,03 €
BOC HCC 0,00 €
BOC HSJ 0,00 €
BOC HSJ 0,00 €
BO Neuro HSJ 0,00 €

120081/19 Prótese Total Joelho BOC HCC 0,00 €
0,00 €

BO Neuro HSJ 51 956,28 €
BOC HSJ 9 734,20 €

61 690,48 €
BO Neuro HSJ 37 705,00 €
BOC HSJ 0,00 €

37 705,00 €

120112/18 Material Rebsorvível p/cirurgia cranio-facial BOP HDE 26 730,58 €

120192/20 Material Osteossíntese Cranioplastia BO Neuro HSJ 27 366,26 €
120111/20 Material de Osteossíntese para CMF BOC HSJ 0,00 €

26 730,58 €
BOC HCC 0,00 €
BOC HSJ 2 304,00 €

120227/19  Material Osteossíntese Cranioplastia BO Neuro HSJ 6 433,40 €
8 737,40 €

 BOP HDE 10 465,32 €
 BOC HSJ 47 932,89 €
 BO Neuro HSJ 0,00 €
 BOP HDE 7 509,00 €

 120080/19  Material Osteossíntese Cranioplastia BO Neuro HSJ 0,00 €
65 907,21 €

 BOP + NEURO HDE 3 283,80 €
 UCIP HDE 853,00 €
 BOC HSJ 2 914,00 €
 UCINCT 4 411,64 €
BO Neuro HSJ 241,60 €

 120080/19  Material Osteossíntese Cranioplastia BOP HDE 160,00 €
11 864,04 €

BOC HSJ 97 290,00 €
BOC HCC 156 482,00 €
BOC HDE 5 700,00 €

BO Neuro HSJ 60 432,00 €
BO Neuro HSJ 0,00 €
BOP HDE 0,00 €

319 904,00 €
120005/19 Material Osteossintese Coluna BOC HSJ 0,00 €
120133/17 Cavilhas Telescópicas Pediatr BOP HDE 0,00 €

0,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOC HSJ 0,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOC HCC 0,00 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOP HDE 43 950,16 €
120026/20 Encavilhamento BOC HCC 188 179,95 €
120026/20 Encavilhamento BOC HSJ 187 011,02 €
120035/20 Ligamentoplastia BOC HCC 21 996,31 €
120035/20 Ligamentoplastia BOC HSJ 0,00 €
120018/20 Material Osteossintese Externa BOP HDE 45 201,93 €
120018/20 Material Osteossintese Externa BOC HSJ 81 325,40 €
120018/20 Material Osteossintese Externa BOC HCC 37 740,68 €
120036/20 Material para Traumatologia BOC HCC 736 264,43 €
120036/20 Material para Traumatologia BOC HSJ 752 071,77 €
120036/20 Material para Traumatologia BOP HDE 179 547,06 €
120081/19 Prótese Total Joelho BOC HCC 183 618,00 €
120025/20 Próteses Revisão Joelho BOC HCC 0,00 €

2 456 906,71 €
BO Neuro HSJ 7 938,80 €
BOP HDE Neuro 7 143,80 €

15 082,60 €
BOC HCC 0,00 €
BOC HSJ 330,00 €
BOP HDE 0,00 €

330,00 €
SHDM 120003/19 Hidrocefalias UCIP Neurocríticos 70 293,40 €

70 293,40 €
120110/20 Consumíveis para Artroscopia BOC HCC 0,00 €
420482/20 Suturas meniscais BOP HDE 0,00 €

0,00 €
MEDARTHREX 420590/20 Ligamentoplastia + mosaicoplastia BOP HDE 0,00 €

0,00 €
3 531 786,79 €

120005/19 Material de Osteossíntese Coluna

120005/19 Material de Osteossíntese Coluna

ACUNA Y FOMBONA

ZIMMER BIOMET

ENDOTÉCNICA 120005/19 Material de Osteossíntese Coluna

SOCIME II

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

420024/20

OSTEOPLAC

JOHNSON & JOHNSON

EMPRESA CONCURSOS BLOCO OPERATÓRIO
VALOR CONSIGNADO       

SEM IVATIPO MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Prótese Total Anca120024/20

EUROSÍNTESE

SUB-TOTAL

NEUROWAVE

TOTAL CONSIGNADO

MEDTRONIC PORTUGAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

STRYKER PORTUGAL

SUB-TOTAL

120005/19 Material Osteossintese Coluna

120003/19 Hidrodocefalias

BONECARE 120036/20

SUB-TOTAL

Material para Traumatologia

SMITH & NEPHEW

 120158/20  Consumíveis para Hicrocefalias 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

EXPOMÉDICA

ATTIS MEDICAL 120158/20 Consumíveis para Hicrocefalias

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

 120003/19 

Prótese Total Anca

 Material para CMF 

 Hidrocefalias  

SUB-TOTAL

 120061/17 

OVERPHARMA
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13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO 

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – O rendimento é reconhecido na demostração de resultados, com 
referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço. 

JUROS – O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados, através do juro efetivo. 

b) Quantia da cada categoria de Rendimentos 

As prestações de serviços e outros rendimentos, efetuadas nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, têm a seguinte decomposição: 

 

Salienta-se que em 2020, tendo em conta a situação pandémica, existiu uma redução significativa 
na atividade assistencial, o que implicou uma diminuição das respetivas rubricas, de taxas 
moderadoras e prestação de serviços. 

Os rendimentos provenientes das taxas, dizem respeito às taxas moderadoras cobradas aos 
utentes. 

Em relação às estimativas do Contrato Programa, até 2016, os acréscimos de rendimentos eram 
registados com base em estimativas calculadas pelo CHULC, tendo em consideração a produção 
realizada e os preços estabelecidos no respetivo contrato programa. Com vista à eliminação de 
diferenças de consolidação, a partir de 2017 a ACSS passou a indicar os valores das estimativas a 
serem contabilizadas pelas instituições do SNS, que o CHULC tem assumido nos seus registos 
contabilísticos, e tendo em consideração a Circular nº 6/2019 da ACSS. 

Rendimento 31-12-2020
31-12-2019 

(REEXPRESSO)
Imposto, contribuiçoes e taxas 1 088 454,46          3 619 311,71             

Prestação de Serviços no setor da saude 297 407 158,17       341 269 967,82          
SNS - Contrato Programa 280 337 449,02       320 691 154,23          
Prestações de Saude de financiamentos Verticais 9 505 452,52          10 534 177,38            
Outras entidades responsaveis 7 564 256,63          10 044 636,21            

Outros Rendimentos e Ganhos 7 118 833,27          8 912 448,87             
Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento 309 306,96             735 290,10                
Estudo, projetos e assitencia tecnologica 361 187,07             490 831,95                
Outros rendimentos suplementares 2 800 242,91          2 237 934,84             
Recuperação de contas a receber 11 385,95               7 962,19                    
Ganhos em inventários 1 415 542,44          1 295 056,98             
Rendimentos e ganhos em investimentos financeiros 21 848,00               
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 20 629,80               1 721 596,81             
Outros rendimentos 2 178 690,14          2 423 776,00             

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 671 802,83             1 393 970,24             
Descontos pronto pagamento obtidos (a) 671 776,21             1 393 949,26             
Juros 26,62                     20,98                        

Subsidios de investimento 1 217 377,50          1 394 032,58             

TOTAL 306 415 171,77       352 970 419,51          

(a) De acordo, com o mapeamento da Demonstração de Resultados da UNILEO, em 2019, os descontos 
financeiros, passaram a Juros e gastos similares obtidos.
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No que respeita à redução dos descontos pronto pagamento obtido em 2020, devem-se em 
grande parte, à necessidade de proceder a pagamentos antecipados, ou com as entregas de bens, 
para fazer face às necessidades de bens de serviços a colmatar os surtos pandémicos do COVID 
19. 

Houve também, movimentos em outras rúbricas de rendimentos que tiveram direta ou 
indiretamente, a ver com a Pandemia COVID 19, tais como, arrendamentos de espaço e aluguer 
de equipamentos, outros rendimentos, estudos projetos e assistência tecnológica. 

Em 2019, existiu um excesso de imputação de subsídio de investimento, decorrente de erros no 
cálculo do mesmo, pois foi considerado no reconhecimento trimestral, em alguns subsídios o 
valor do ano inteiro, quando só deveria ter sido referente a um trimestre. Esta situação, implicou 
a existência de uma imputação do subsídio excessiva em 2019, no montante de 1.515.575,89€. 
Assim, foi necessário reexpressar a rubrica a rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, na 
Demonstração de Resultados. 

O quadro seguinte apresenta a execução financeira a 31 de dezembro de 2020, relativamente aos 
contratos programa não encerrados. 

 

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO 

14.1. DIVULGAÇÃO DAS CLASSES DE RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO 

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação, recebidas nos anos findos em 
31 de dezembro de 2020 e de 2019, têm a seguinte decomposição na demonstração de 
resultados: 

 

Os rendimentos provenientes das transferências, dizem respeito sobretudo, aos Custos de 
Contextos, inscritos no Acordo Modificativo. 

As doações recebidas, são sem rendimentos sem contrapartida e sem encargos. 

 

 

Anos Valor contratualizado Valor Faturado Diferença
2016 399 922 093,45        350 067 383,46  49 854 709,99  
2017 381 981 508,73        308 233 200,65  73 748 308,08  
2018 343 672 212,16        281 859 936,31  61 812 275,85  
2019 378 111 809,71        318 923 471,41  59 188 338,30  
2020 437 484 945,00        400 299 995,98  37 184 949,02  

Ponto de Situação dos Contrato Programa em aberto

Tipo de Transação sem contrapartida

(1)

Resultados Patrimonio  Liquido
Inicio do 
periodo

Final do 
Periodo

Tranferências sem condições 120 066 083,88   
Tranferências com condições
Subsidios sem condições 294 915,12          1 217 377,50            
Legados, ofertas e doações 6 443 754,13            
TOTAL 120 360 999,00   7 661 131,63            

Rendimentos do periodo em resultados

(2) (3)

Quantias por receber Adiantamento 
recebidos
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15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTIGENTES E ATIVOS CONTIGENTES 

15.1. PROVISÕES 

As provisões são reconhecidas quando se verifica, cumulativamente, as seguintes situações: 

a) A Entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva), como resultado de um 
acontecimento passado; 

b) É provável que, um efluxo de recursos que incorpore benefícios económicos será 
necessário para liquidar a obrigação; 

c) É possível efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação 
presente, à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o CHULC, 
racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um 
terceiro nessa data. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo 
julgamento do Órgão de Gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, 
em alguns casos, os relatórios de peritos independentes. 

Para efetuar a estimativa, o CHULC determina o “valor esperado”, que é um método estatístico 
que tem em conta todos os possíveis desfechos e as respetivas probabilidades associadas. 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, ocorreram os seguintes 
movimentos na rubrica de provisões: 

 

Foi reconhecida uma provisão, considerando a situação dos vários processos judicias em curso e 
o seu possível desfecho, em 31 de dezembro de 2020, segundo opinião técnica do advogado 
numa ótica de prudência. 

Consequentemente, foi efetuado um reforço de 2.584.758,84 euros, face ao montante de provisão 
do período homólogo. 

16. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO 

A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o euro, que é também a moeda 
funcional da Entidade. 

17. ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão, em 27 de maio de 2021, pelo 
Conselho de Administração do CHULC, EPE, encontrando-se ainda sujeitas a aprovação pela 
Tutela. 

Provisões saldo incial 31/12/2020 Aumentos Reversões Utilizações Saldo final 31/12/2020
Impostos -                            
Contribuições -                            
Juros de mora -                            
Garantia a clientes -                            
Processos jurdicias em curso 8 687 108,22               2 584 758,84          -                  11 271 867,06           
Acidentes de trabalho e doenças profissionais -                            
Materias ambientais -                            
Contratos onerosos -                            
Reestruturação -                            
Outras provisões -                            
TOTAL 8 687 108,22              2 584 758,84          -                 -          11 271 867,06           
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Encontram-se por aprovar pela Tutela as demonstrações financeiras referentes aos anos de 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo expectativa do Conselho de Administração que as mesmas 
serão aprovadas sem alterações ou sem alterações significativas. 

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço, que demonstram a evidência de 
condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas 
demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço, com uma 
natureza e dimensão material, são descritos nesta nota. 

O surto do Covid 19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 
de março de 2020, e alastrou também ao nosso País onde foi declarado o Estado de Emergência, 
em 18 de março de 2020. Esta situação, mantem-se em 2021, e o surto pandémico tem impacto 
social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as Entidades 
Públicas, as implicações no relato financeiro podem também ser muito significativas, com efeitos 
que dependem da realidade de cada Entidade.  

O CHULC, sendo uma Entidade que exerce a sua atividade na área da saúde, não esta colocada 
em causa a continuidade da mesma. 

Em termos financeiros, à data de 30 de abril de 2021, o impacto ascende em termos económicos 
a 9.578.222,13€. O impacto previsto para o final do ano é de 26.819.321,73, mas dado o grau de 
incerteza da evolução da Pandemia, apesar dos sinais de melhoria e do avançar da vacinação, o 
cálculo deste impacto pode não ser o mais próximo da realidade. 

 

Para além do acontecimento acima relatado, não são conhecidos, à data, mais eventos 
subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 
2020. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros 
factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

18.1. POLITÍCAS CONTABILISTICAS E BASES DE MENSURAÇÃO 

No reconhecimento inicial, os ativos financeiros encontram-se relevados pelo justo valor, sendo 
posteriormente reconhecidos, pelo justo valor e pelo custo amortizado menos perdas por 
imparidade.  

A rubrica de depósito à ordem está mensurada pelo justo valor. 

Designação 
 Valor das NE emitidas 

até abril 2021 
 Despesa estimada 
para o ano de 2021 Observações

Consumo Clínico 3 057 759,51               8 756 898,00            EPI e Disp. Médicos para cuidados intensivos
Produtos Farmaceuticos 1 106 194,24               1 698 589,36            
Reagentes 1 835 831,56               6 076 836,85            
Equipamentos 942 833,98                 1 268 333,11            
Consumo Hoteleiro 1 623,77                     1 623,77                  

Obras
348 435,85                 681 024,10               

Inclui obras e equipamentos para melhoria 
dos cuidados intensivos

Fornecimentos e Serviços Externos 1 000 146,00               4 514 145,46            Inclui 3,1M€ para cirurgias no exterior
Consumo Administrativo 1 355,28                     1 355,28                  
Manutenção e Conservação 15 805,01                   15 805,01                 
Pessoal 1 268 236,93               3 804 710,79            
Total Geral 9 578 222,13               26 819 321,73          
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18.2. QUANTIAS ESCRITURADA DOS ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS FINANCEIROS 

Reconhecimento e mensuração inicial  

Um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital só são reconhecidos 
quando o CHULC, se torne numa parte contratual do instrumento.  

No momento do reconhecimento inicial, os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao 
justo valor.  

Os instrumentos de capital próprio são, inicialmente, reconhecidos pela quantia de dinheiro 
recebido ou pelo justo valor dos recursos recebidos ou a receber em troca. Se o pagamento for 
diferido e o valor temporal do dinheiro for significativo, a mensuração deverá ser ao valor 
presente da quantia a receber.  

Os custos de transação dos ativos e passivos financeiros são incluídos no custo de aquisição, se 
esse ativo ou passivo não for subsequentemente mensurado pelo justo valor, caso em que são 
imediatamente reconhecidas em resultados do período.  

Mensuração subsequente  

Ativos e passivos financeiros  

Todos os ativos financeiros são, subsequentemente, reconhecidos ao justo valor, com as 
alterações de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados, com as seguintes 
exceções:  

• Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não 
possa ser estimado com fiabilidade, bem como, os derivados associados, os quais são 
mensurados ao custo menos perdas por imparidade;  

• Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados, numa 
base líquida e que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo 
ou ao custo amortizados menos perdas por imparidade e que a Entidade designe, no 
momento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidade;  

• Ativos financeiros que a Entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, 
para serem mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos 
perdas por imparidade;  

• Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à maturidade, os quais devem 
ser mensurados ao custo amortizado.  

• Um ativo financeiro pode ser mensurado ao custo amortizado, se satisfazer todas as 
condições:  

• Tem uma maturidade definida;  
• Os retornos para o detentor são em montante fixo, de taxa de juro fixa, durante o 

investimento, ou taxa variável que seja um indexante típico de mercado ou que inclua 
spread sobre esse indexante;  

• Não têm nenhuma cláusula, que possa implicar perda do valor nominal e do juro 
acumulado (excluindo o risco de crédito).  
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Todos os passivos financeiros são, subsequentemente, reconhecidos ao custo amortizado usando 
o método do juro efetivo (“custo amortizado”), com a seguinte exceção:  

• Passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser 
mensurados ao justo valor através de resultado.  

• Um passivo financeiro é classificado como detido para negociação se: 
• For suportado, principalmente, para a finalidade de o recomprar num prazo muito 

próximo;  
• Fizer parte, aquando do reconhecimento inicial, de uma carteira de instrumentos 

financeiros identificados, que são geridos em conjunto e para os quais exista 
evidência de terem recentemente proporcionado lucros reais;  

• For um derivado (exceto se for um instrumento de cobertura designado e eficaz).  

Desreconhecimento  

Ativos financeiros  

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido, apenas quando:  

• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram;  
• A Entidade, transfere para outra parte, todos os riscos e benefícios significativos 

relacionados com o ativo financeiro;  
• A Entidade transfere para outra Entidade, parte dos riscos e benefícios significativos 

relacionados com o ativo financeiro.  

Qualquer diferença, entre a retribuição recebida e a quantia reconhecida e desreconhecida, deve 
ser incluída na demonstração dos resultados do período da transferência.  

Passivos financeiros  

Um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) deve ser desreconhecido apenas 
quando este se extinguir, isto é, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, 
cancelada ou tenha expirado.  

Imparidade  

Para os ativos financeiros, a imparidade é testada quando existem indícios de que um 
determinado ativo possa estar em imparidade.  

O montante a reconhecer de perda por imparidade, deverá ser mensurado da seguinte forma:  

• Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a 
diferença entre a quantia registada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa 
estimados, os quais devem ser descontados com base na taxa de juro efetiva original do 
ativo financeiro; e  

• Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre 
a quantia registada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados 
a uma taxa de retorno de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante.  

Reversão 
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Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, se subsequentemente o valor 
reconhecido como perda por imparidade diminuir, e tal diminuição possa estar objetivamente 
relacionada com um evento ocorrido após o reconhecimento da imparidade (como, por exemplo, 
uma melhoria na notação de risco do devedor), essa perda por imparidade deve ser revertida. A 
reversão da perda por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados.  

A reversão não poderá resultar num aumento do valor que o respetivo ativo tinha antes, de ter 
sido registada a perda por imparidade.  

Quando se verificarem as condições de incobrabilidade, que permitam o desreconhecimento dos 
ativos a que respeitem as imparidades, as contas de imparidades são debitadas por contrapartida 
das correspondentes contas da Classe 2. 16  

Para os investimentos financeiros em participadas, cujas ações não sejam negociadas 
publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como, derivados que 
estejam associados, nestes casos, é proibida a reversão das perdas por imparidade. 

18.3 ATIVO FINANCEIRO 

O detalhe dos Instrumentos Financeiros Ativos, bem como o respetivo movimento nos períodos 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, era como se segue: 

 

a) A rubrica dos ativos financeiros, representados pelos ativos corresponde ao Fundo de 
Compensação de Trabalho. 

b) Devedores por transferência e subsídios 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Devedores por transferência e subsídios, 
decompõem-se como se segue: 

 

c) Clientes, Contribuintes e Utentes  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Clientes, Contribuintes e Utentes, têm como 
principais Entidades as seguintes: 

Devedores por transferência e subsídios Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
ACSS 314 811,99         314 811,99         
Fundação EDP 100 000,00         
INEM 93 098,00           93 098,00           
TOTAL 407 909,99         507 909,99         

Reversão e 
perdas por 
imparidade

Outros Perdas por 
imparidade

Outros

Passivos financeiros mensuraveis ao custo amortizado 427 775 315,87          1 453 277 640,42          1 401 216 355,53          479 836 600,76                
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes a) 170 052 213,89          442 016 821,34             404 828 534,69             207 240 500,54                 
Fornecedores b) 179 970 434,12          817 503 082,25             803 789 290,36             193 684 226,01                 
Fornecedores de investimento c) 755 774,42                12 124 715,89               10 688 825,64               2 191 664,67                    
Outras contas a pagar -                            -                                   
  Credores por acrescimo de gastos d) 42 654 923,31            164 922 941,78             164 580 436,08             42 997 429,01                  
  Outros credores e) 31 766 418,15            7 486 043,14                 8 944 132,60                 30 308 328,69                  
  Cauções 68 063,24                  34 861,19                     -                                102 924,43                       
  Fundos Alheios 1 416 146,59             1 253 283,78                 708 680,17                    1 960 750,20                    
  Pessoal 1 091 342,15             7 935 891,05                 7 676 455,99                 1 350 777,21                    
Total das contas a pagar 77 023 803,93            -           181 633 020,94             -                 181 909 704,84             76 720 209,54                  

Quantia escriturada Final

Aumentos Diminuições

RUBRICAS Notas
Quantia escriturada 

inicial
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d) Clientes Cobrança Duvidosa 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2021, as rubricas de Clientes Cobrança Duvidosa, tem como 
principais Entidades as seguintes: 

 

e) Imparidades clientes de cobrança duvidosa  

Foram reconhecidas imparidades de clientes, de acordo com o seguinte critério: 

• Dívidas a receber das Entidades privadas: o cálculo da imparidade tem como base o 
critério fiscal: 25% entre os 6 e os 12 meses da divida vencida, 50% entre os 12 e 18 
meses da divida vencida, 75% entre os 18 e 24 meses da divida vencida e 100% divida 
vencida a mais de 24 meses;  

• Dívidas a receber das Entidades públicas: o cálculo da imparidade tem como base a 
divida vencida a mais de 3 anos, ou seja, até 31/12/2017; 

• Dívidas a receber em cobrança duvidosa: para o cálculo da imparidade foi 
considerado o total das faturas lançadas na conta 2151 – Clientes de cobrança 
duvidosa.  

f) Devedores por acréscimo de rendimentos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas Devedores por acréscimo de rendimentos, 
decompõem-se da seguinte forma: 

Clientes c/c Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
ACSS-ADMINIST CENTRAL SISTEMA SAUDE IP 8 872 714,98           9 086 806,62                
ADM REGIONAL SAUDE LISBOA E VALE TEJO 6 670 224,50           5 783 657,30                
HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, E.P.E. 5 948 714,26           5 490 060,63                
SERVIÇO REGIONAL SAUDE ACORES 5 941 807,95           5 941 807,95                
HOSPITAL STO ESPIRITO ANGRA HEROISMO,EPE 5 248 254,11           5 256 530,88                
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO - EVORA 3 539 238,62           3 572 540,91                
HOSPITAL DA HORTA, EPER 1 672 877,82           1 650 462,27                
UNIDADE SAUDE NORTE ALENTEJANO E.P.E 1 356 839,94           1 372 201,48                
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE 1 232 807,97           1 623 034,04                

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E.P.E. 1 045 893,69           1 029 767,25                
Outros 14 346 918,68         15 978 268,48              
TOTAL 55 876 292,52         56 785 137,81              

Clientes cobrança duvidosa Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
GENERALI SEGUROS S.A. 763 923,36            536 992,87            
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. 728 912,63            674 424,02            
EMB. POPULAR DE ANGOLA 539 065,74            539 065,74            
ACS PORTUGAL TELECOM 406 187,09            406 187,09            
COMP SEG ALLIANZ PORTUGAL, SA 263 526,03            217 222,30            
AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA SEGUROS SA 262 989,98            160 193,92            
ZURICH INSURANCE PLC - SUC. PORTUGAL 234 319,92            220 468,78            
CARAVELA - COMPANHIA SEGUROS SA 201 357,66            8 263,41               
LUSITANIA COMP. SEGUROS SA 154 266,40            146 562,73            
LIBERTY SEGUROS,COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 104 889,20            103 471,75            
S.A.M.S. - SUL E ILHAS 86 421,09             86 421,09              
COMP SEG MAPFRE 85 657,12             201 170,10            
COMP SEG FUNDO GARANTIA AUTOMOVEL 82 153,96             77 051,55              
HOSP.AMADORA SINTRA, SOC. GESTORA S.A. 68 389,65             68 389,65              
Outros 2 510 270,36         2 667 448,45         
TOTAL 6 492 330,19         6 113 333,45         
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O valor dos acréscimos de rendimentos, decompõe-se da seguinte forma: 

 

g) Outros devedores 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Outros devedores, têm como principais 
Entidades as seguintes: 

 

 

Outros acrescimos de rendimento Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
ACSS 90 978 493,06     90 268 380,64       
Outras Entidades Financeiras Responsaveis 27 230 343,44     26 225 329,19       
TOTAL 118 208 836,50   116 493 709,83     

ACSS a 31/12/2020
Em 2017 -                     
Od 702 - Incentivos institucionais 18 640 697,63     
Od 703 - Valor de produção estimativa ACSS 40 974 294,63     
Od 704 - Programa e investigação 2016 146 549,95         

59 761 542,21     
Em 2018 -                     
Od 2314 -Contrato Programa 2018 57 688 209,29     
Od 2314 - Regularização por contra oartida da 218 - Adiantamentos 40 127 768,54 -    

17 560 440,75     
Em 2019
Od 2569 - Estimativa de transplantes 4 044 579,18      
Od 2862 - Assistência Médica no Estrangeiro 430 599,84         
Od 2854 - Contrato Programa 2020 - Ajustamento 26 595 541,71     

Regularização do Contrato Programa de 2019 25 296 119,97 -    
5 774 600,76      

Em 2020
Od 2854 - Contrato Programa 2020 3 254,92             

OD 2946 - Programas verticias 7 878 654,42      
7 881 909,34      

TOTAL da ACSS 90 978 493,06    

Outros devedores Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
ADM REGIONAL SAUDE LISBOA E VALE TEJO 4 064 806,31 € 4 059 345,41            
SUCH -VEOLIA, ACE 1 356 688,45 € 2 437 398,05            
SERVIÇO REGIONAL SAUDE ACORES 545 261,99 € 545 261,99               
OPCAO - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA 492 111,78 € 492 111,78               
VISTEJO BAR, LDA 397 218,08 € 397 218,08               
SAUDACOR-SOCIEDADE GESTORA DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS383 650,36 € 383 650,36               
ACSS-ADMINIST CENTRAL SISTEMA SAUDE IP 376 250,07 € 376 250,07               
A.D.S.E. 290 666,87 € 290 666,87               
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE EPE 280 059,83 € 207 191,41               
EMB. REPUBLICA DE S. TOME E PRINCIPE 266 655,03 € 266 655,03               
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA 257 125,21 € 257 125,21               
Outros 2 386 572,66 € 2 066 855,23            
TOTAL 11 097 066,64      11 779 729,49          
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18.4 PASSIVO FINANCEIRO 

O detalhe dos Instrumentos Financeiros Ativos, bem como, o respetivo movimento nos períodos 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, era como se segue: 

 

a) Fornecedores 

Fornecedores c/c  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Fornecedores conta corrente, têm como 
principais Entidades as seguintes: 

a 31/12/2020

Ano 2016
Od 504 - 75% do valor das taxas moderadoras 657 999,70         

657 999,70         
Ano 2017
Od 677 - MCDTs 1 441 000,90      
Od 656 Subsistemas 885 571,09         

2 326 571,99      
Ano 2018
Od 2289 - Medicamentos 277 586,29         
Od 2287 -Subsistemas 4 673 894,69      

4 951 480,98      
Ano de 2019
Od 2626 - Estimativa de Taxas moderadoras final 146 616,38         
Od 2852 - Prestaçõo serviços subsistemas 5 950 599,97      
Od 2857 - Taxas moderadoras anos anteriores 325 941,69         
Od 2913 - Estimativa de medicamentos 95 744,33           

6 518 902,37      
Ano de 2020
Od 2860-Taxas moderadoras 244 830,66         
OD 2865 - Coogeração 629 207,25         
Od 2910 - Medicamentos a faturar 540 616,22         
Od 2834 - Reembolso de vencimentos 95 287,50           
OD 2925 -  subsistemas 4 416 780,01      
OD 2920 - Outros Rendimentos 250 018,07         
Od 2942 -  Ensaios Clinicos 18 401,10           
OD 2944 - Notas de credito 6 580 247,59      

12 775 388,40     

TOTAL das Entidades Financeiras Responsáveis 27 230 343,44    

OUTRAS ENTIDADES RESPONSAVEIS

Reversão e 
perdas por 
imparidade

Outros Perdas por 
imparidade

Outros

Passivos financeiros mensuraveis ao custo amortizado 427 775 315,87          1 453 277 640,42          1 401 216 355,53          479 836 600,76                
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes a) 170 052 213,89          442 016 821,34             404 828 534,69             207 240 500,54                 
Fornecedores b) 179 970 434,12          817 503 082,25             803 789 290,36             193 684 226,01                 
Fornecedores de investimento c) 755 774,42                12 124 715,89               10 688 825,64               2 191 664,67                    
Outras contas a pagar -                            -                                   
  Credores por acrescimo de gastos d) 42 654 923,31            164 922 941,78             164 580 436,08             42 997 429,01                  
  Outros credores e) 31 766 418,15            7 486 043,14                 8 944 132,60                 30 308 328,69                  
  Cauções 68 063,24                  34 861,19                     -                                102 924,43                       
  Fundos Alheios 1 416 146,59             1 253 283,78                 708 680,17                    1 960 750,20                    
  Pessoal 1 091 342,15             7 935 891,05                 7 676 455,99                 1 350 777,21                    
Total das contas a pagar 77 023 803,93            -           181 633 020,94             -                 181 909 704,84             76 720 209,54                  

Quantia escriturada Final

Aumentos Diminuições

RUBRICAS Notas
Quantia escriturada 

inicial
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Fornecedores em receção e conferência 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Fornecedores em receção e conferência, tem 
como principais Entidades as seguintes: 

 

Fornededores c/c Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
VIIVHIV HEALTHCARE UNIPESSOAL LDA 8 548 751,12       7 973 882,44       
GILEAD SCIENCES LDA 8 375 312,33       6 438 905,19       
MERCK SHARP & DOHME, LDª. 7 170 902,42       5 870 117,06       
ROCHE FARMACEUTICA QUI. LDA 6 353 266,49       4 849 912,19       
MEDTRONIC PORTUGAL 5 180 897,32       3 034 628,07       
ABBOTT MEDICAL PORTUGAL (ST. JUDE MEDICAL) 3 590 162,34       1 243 437,54       
BIOGEN  PORTUGAL, SOC. FARMACEUTICA UNIPESSOAL LDA 3 491 947,44       2 673 720,48       
CSL BEHRING LDA 3 126 713,91       2 542 677,62       
TAKEDA - FARMACEUTICOS PORTUGAL LDA 2 884 618,48       789 588,87          
ABBVIE LDA 2 132 619,12       2 484 107,30       
OCTAPHARMA-PROD. FARMAC. LDA 2 129 582,43       2 167 494,03       
Novartis Gene Therapies Eu Limited 1 945 000,00       -                      
NOVARTIS FARMA SA 1 658 818,24       2 479 413,51       
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 1 620 509,86       1 894 553,71       
PFIZER BIOFARMACEUTICA SOC UNIPESSOAL LDA 1 584 530,35       2 653 632,65       
ASTELLAS FARMA LDA. 1 544 981,34       1 691 484,85       
B. BRAUN MEDICAL LDA 1 489 372,22       1 084 067,59       
MEDICINALIA-CORMEDICA-MCMEDICAL, LDA 1 475 737,93       1 157 135,28       
JANSSEN- CILAG FARMACEUTICA 1 471 134,35       836 249,56          
UNISELF, S.A. 1 387 331,99       715 620,03          
BAXTER MED.FARMACEUTICA LDA 1 344 056,49       1 682 194,16       
FRESENIUS MEDICAL CARE 1 291 762,06       1 148 524,89       
TEVA - PRODUTOS FARMACEUTICOS 1 288 779,41       1 681 921,13       
PROFARIN DIST FARM IND LDA 1 276 742,72       1 027 249,40       
GlsMed Trade 1 271 535,15       -                      
SUCH-SERVIÇO UTILIZ COMUM  HOSPI 1 176 940,44       3 010 439,32       
PHARMAKERN PORTUGAL LDA 1 070 479,72       1 027 249,40       
CELGENE, SOC. UNIPESSOAL, LDA. 1 057 258,37       800 382,38          
SANOFI - PRODUTOS FARMACEUTICOS, LDA 1 023 264,37       1 264 052,82       
OUTROS 52 782 643,70     50 955 842,70     
TOTAL 130 745 652,11   115 178 484,17   

Fornecedores em receção e conferência Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
TAKEDA - FARMACEUTICOS PORTUGAL LDA 1 863 986,96       128 635,88            
MEDTRONIC PORTUGAL 1 761 377,21       4 177 491,75         
ROCHE FARMACEUTICA QUI. LDA 1 411 627,75       1 388 252,24         
BIOSONDA-COMERCIO MAT. HOSP. LDA 1 342 677,33       1 252 072,11         
SUCH-SERVIÇO UTILIZ COMUM  HOSPI 1 124 820,97       737 245,63            
UNISELF, S.A. 1 040 472,47       610 263,08            
ALLOGA LOGIFARMA, SA 880 451,71          76 610,97              
OCTAPHARMA-PROD. FARMAC. LDA 814 221,65          648 015,47            
PROFARIN DIST FARM IND LDA 789 148,76          49 886,14              
MERCK SHARP & DOHME, LDª. 776 848,70          1 133 852,32         
SANOFI - PRODUTOS FARMACEUTICOS, LDA 771 833,16          438 026,57            
GILEAD SCIENCES LDA 735 857,78          693 987,98            
ROCHE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICOS LDA 717 124,88          311 026,78            
VIIVHIV HEALTHCARE UNIPESSOAL LDA 707 453,88          1 473 821,18         
ALEXION PHARMA SPAIN S.L. - SUCURSAL  PORTUGAL 700 829,24          -                        
BOSTON SCIENTIFIC PORTUGAL, LDA 677 607,72          626 125,77            
ABBOTT LABORATORIOS, LDA 614 900,91          1 979 402,93         
Outros 46 207 332,82     49 067 233,15        
TOTAL 62 938 573,90     64 791 949,95       
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b) Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes 

O valor dos Adiantamentos, são referentes aos montantes do Contrato Programa em aberto, 
conforme mapa infra. 

 

c) Fornecedores de investimento 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de fornecedores de investimentos, tem como 
principais Entidades as seguintes: 

 

d) Credores por acréscimo de gastos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de credores por acréscimo de gastos, decompõe-
se como segue: 

 

Em 2020, o valor referente aos outros acréscimos de gastos, decompõe-se do seguinte modo: 

Ano Em 31.12.2020 Em 31.12.2019
 Até 2016 62 312 253,29        62 312 253,29        

2017 71 726 839,09        71 726 839,09        
2018 21 684 507,30        21 684 507,30        
2019 14 326 949,12        14 326 949,12        
2020 37 188 283,98        

TOTAL 207 238 832,78      170 050 548,80      

Adiantamento do CP em aberto

Fornecedores de investimentos Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
MED X-RAY SISTEMAS MEDICOS 228 327,98            -                        
A. MENDES DA SILVA,LDA (VEISIL) 228 292,92            -                        
B. BRAUN MEDICAL LDA 188 400,00            43 956,86              
NORMATICA LDA 184 436,81            184 436,81            
TECNACO TECNICOS DE CONSTRUCAO 135 406,09            -                        
Sorecon - Const. Civil  e Obras Publicas Limitada 134 771,85            -                        
INFORMANTEM - INFORMATICA E MANUTENCAO, S.A 123 595,32            -                        
Santomargo Construçoes LDA 122 569,50            -                        
NEUROEVOLUTION -SISTEMAS MEDICOS LDA 79 734,75              -                        
Metal Cubico Limitada 63 625,50              -                        
SCHINDLER   ASC. ESCADAS ROLANTES, S.A. 59 950,20              -                        
OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 52 389,34              -                        
Outros 487 264,26            527 380,75            
TOTAL 2 088 764,52         755 774,42            

Credores por acréscimo de gastos Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
Remunerações a Liquidar 36 033 725,09         34 653 871,89         
Outros acrescimos de gastos 6 963 703,92           8 001 051,42           
TOTAL 42 997 429,01         42 654 923,31         
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e) Outros credores 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de outros credores, têm como principais 
Entidades as seguintes: 

 

 

19. BENEFICIOS DOS EMPREGADOS 

19.1. BENEFICIOS DEFINIDOS 

Os benefícios de empregados de curto prazo, incluem salários, ordenados, prémios de 
produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, e quaisquer 
outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário e subsídio de prevenção e 
trabalho noturno e abonos variáveis. 

Todo o pessoal ao serviço do CHULC, foi remunerado de acordo com as suas funções durante o 
exercício de 2020. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas 
como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por 
contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo. 

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direto a férias e a subsídio de férias relativo ao 
período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo 

a 31/12/2020
Ano 2018
Od 2305 - AME 289 826,15             
Subtotal de 2018 289 826,15             

Ano 2019
od 2896 - AME 1 161 568,97          
Subtotal de 2019 1 161 568,97          

Ano 2020
Od 2911 2915 - Estimativa de FSE 2 816 521,98          
Od 2906 - Estimativa ROC 26 531,10               
Od 2908 - Estimativa FSE/Subcontratos 768 922,03             
Od 2898 - SIGIC 1 818 750,51          
Od 2844 - Faturas SUCH antigas 81 583,18               
Subtotal de 2020 5 512 308,80          

TOTAL 6 963 703,92          

Outros credores Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
A.R.S.L.V.T., I. P. 23 951 213,91     22 840 794,17        
INST. PORT. DO SANGUE E DA TRANSPLANTACAO IP 2 692 477,37       5 048 714,60         
ACSS-ADMINIST CENTRAL SISTEMA SAUDE IP 881 720,22          824 483,10            
IBMC - INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR 577 847,00          642 287,00            
IPO - LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 437 248,46          406 592,96            
INST. NAC. SAUDE DR. RICARDO JORGE 226 935,90          357 912,36            
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA 216 864,44          239 112,94            
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA 174 133,58          184 098,29            
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E.P.E. 171 372,16          171 372,16            
HOSPITAL DISTRITAL VILA FRANCA DE XIRA 151 183,96          164 863,48            
IPATIMUP 110 627,70          151 183,96            
Outros 716 703,99          735 003,13            
TOTAL 30 308 328,69     31 766 418,15       
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somente pago durante o período seguinte, pelo que, os gastos correspondentes se encontram 
reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 

O CHULC, tem como encargos com benefícios pós-emprego, quatro pensões de sangue, tendo 
uma das pensões terminado em abril de 2020, passando a três pensões de sangues e pensões 
por doença profissional, representado os seguintes encargos, em 2020. 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Gastos com Pessoal, decompõe-se como se 
segue: 

 

No ano de 2020, existiram fatores externos que beneficiaram os empregados, designadamente: 

a) Aumento da FP 2020 (Decreto-Lei n.º 10-B/2020 de 20-03-2020) – 978.431€ 
b) Valorizações e acréscimos remuneratórios (Lei do Orçamento de Estado nº 114/2017, de 

29-12-2017, artigo 18) - 3.497.145€ 
c) 1ª Posição da Carreira dos TDST (Decreto-Lei 25/2019 de 11-02-2019) – 467.862€ 
d) Carreira Enfermeiros (Lei 71/2019 de 27-05-2019) – 357.407€ 
e) COVID-19 (Novas contratações) – 1.848.441€ 
f) COVID-19 (Faltas) – 321.244€ 
g) Novas Contratações – 1.788.147€ 
h) Trabalho Extra nas Tolerâncias de Ponto de Abril 2020 (Despacho n.º 4239/2020) – 

634.844€ 
i) Acordos de Tribunal – Enfermeiros – 378.563€ 
j) Prémio COVID (Decreto-Lei nº 101-B 2020 de 03-12-2020) – 1.125.107 € 
k) Trabalho Extra nas Tolerâncias de Ponto de 30-Nov de 2020 (Despacho n.º 11739/2020) 

– 356.659€ 

Verifica-se um acréscimo do número de efetivos no CHULC (+272 colaboradores, +2,9%), sendo 
de referir o aumento, face ao período homólogo, foi mais acentuado nos grupos profissionais de 
dirigente, técnico superior, assistente operacional e enfermagem 

No período de 2019/2020, os ETC mantêm-se em linha com o aumento dos efetivos apresentando 
uma ligeira subida. 

2020 2019
Pensões de sangue por acidente de serviço 3 365,83 €           5 869,22 €           

Pensão por doença profissional DL 503/1999 
de 20/11, Lei 98/2009 de 4/9

        419 103,55 € 272 600,57 €       

424 489,38 €       280 488,79 €       

Beneficios aos empregados

2020 2019
258 820 223 249 637 823

Remunerações dos orgãos sociais e de gestão 488 443 449 191
Remuneração de pessoal 207 982 673 201 911 473
  Remunerações certas e permanentes 165 815 423 164 305 161
  Abonos variaveis  ou eventuais 42 167 251 37 606 312
Encargos sobre remunerações 47 345 957 44 940 057
Outros Gastos com pessoal 3 003 149 2 337 101

63 -  Gastos com Pessoal
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Remunerações dos membros dos órgãos sociais 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, foram as que constam no quadro 
seguinte: 

 

*No que diz respeito ao Revisor Oficial de Contas, dado que não existe ainda a recondução do mesmo para 
2020, apesar da proposta à Tutela, não existe valor para os honorários anuais ilíquidos do ROC. Contudo foi 
considerada uma estimativa de gastos com o Revisor Oficial de Contas, no montante de 26.531,10€. Em 
2020, foram adquiridos serviços à RCA - Rosa Correia & Associados, SROC, serviços de auditoria, para a 
análise das faturas entre o ano de 1997 e 2019 reclamadas pela SUCH, num valor de 5.500€, acrescido de 
IVA à taxa legal, que deu origem ao “Relatório de Resultados Factuais e Parecer sobre as faturas de 1997 a 
2019 reclamada pelo SUCH”.  

20. DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS 

20.2. Divulgação de transações entre partes relacionadas 

O CHULC não detém participação em nenhuma entidade. Contudo, e tendo por base as diretrizes 
da NCP 20, consideramos Entidades relacionadas as Entidades supervisoras/reguladoras e com 
poder de decisão sobre a Entidade, nomeadamente a ACSS – Administração Central do Sistema 
de Saúde IP e a ARS-LVT – Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Também, apresentamos as entidades do SNS, como as quais o CHULC, tem fluxos económico 
financeiros mais significativos: 

 

 

Remunerações - Órgãos Socias Montante
Conselho de Administração 433 962,37      
Conselho Fiscal 54 481,04        
Revisor Oficial de Contas * 6 765,00         

Entidades NIF Faturação Emitida em 2020 Conta Saldo Devedor a 31/12/2020 Conta Saldo Credor a 31/12/2020
Administração Central do Sistema da Saúde, IP 508188423 408 820 571,82                 201 314 811,99                         2181 207 238 832,78                   

2111 8 872 714,98                      221 4 230,74                            
2151 23 557,96                           2711 6 183,00                            

278919 376 250,07                         27892919 881 720,22                         
Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo 503148776 1 047 037,86                    211 6 670 224,53                      221 1 238,48                            

228 225 198 902,48                         
278919 4 062 806,31                      2383 76,40                                 

27892919 23 951 213,91                    

Clientes C/C Outros devedores Fornecedores Outros credores
SERVIÇO REGIONAL SAUDE ACORES 5 941 807,95  545 261,99         -                -                 
HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, E.P.E. 5 948 714,26  134 294,39         297,90               
HOSPITAL STO ESPIRITO ANGRA HEROISMO,EPE 5 248 254,11  75 183,40          -                936,20               
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO - EVORA 3 539 238,62  7 701,75            567,12           4 157,44            439,40            
HOSPITAL DA HORTA, EPER 1 672 877,82  11 109,43          -                
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE 1 232 807,97  6 268,80            -                
UNIDADE SAUDE NORTE ALENTEJANO E.P.E 1 356 839,94  12 621,30          -                4 821,65         

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE E.P.E. 1 045 893,69  15 732,42          171 372,16    16 126,44       
INST. PORT. DO SANGUE E DA TRANSPLANTACAO IP 31 918,15       908,76               586 362,96    2 692 477,37      35 508,67       
IPO - LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE 115 391,58     19 336,17          437 248,46    16 774,55          45 967,89       
INST. NAC. SAUDE DR. RICARDO JORGE 5 561,22         11,00                 70 452,29      2 226 935,90      224,14            
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA 891 757,75     257 125,21         203 419,61    174 133,58        260 135,37     
HOSPITAL DISTRITAL VILA FRANCA DE XIRA 170 664,28     4 323,82            -                151 183,96        
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE EPE 102 180,95     208 059,83         82 783,98      79 294,13          102 953,14     
CENTRO HOSPITALAR MEDIO TEJO, E.P.E 279 731,11     1 208,95            -                3 425,20            3 360,12 -        
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE E.P.E 52 408,95       17 302,50          -                46 112,33       
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE 190 016,23     9 123,40            -                
HOSPITAL PROF. DR FERNANDO  FONSECA EPE 106 979,17     5 727,24            11 294,33      2 317,84            
UNID LOCAL SAUDE BAIXO ALENTEJO EPE 748 881,23     4 771,01            -                5 124,88            840 253,66     

Saldo devedor a 31.12.2020 Saldo credor a 31.12.2020  Faturação 
emitida 

Entidades SNS 
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23. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

23.1 ATIVO 

a) Estado e Outros Entes Públicos 

O pagamento do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas coletivas (IRC) é efetuado com base 
em declarações de autoliquidação, que ficam sujeitas a inspeção e eventual ajustamento pelas 
autoridades fiscais, durante um período de quatro anos. Contudo, no caso de serem apresentados 
prejuízos, estas podem ser sujeitas a inspeção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais, 
por um período de 12 anos. A partir de 2014, os prejuízos fiscais de um determinado exercício 
podem ser deduzidos aos lucros fiscais nos doze anos seguintes, limitados a 70% do lucro 
tributável. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos, tem como 
principais rubricas as seguintes: 

 

Apesar do valor não ter sofrido alteração, em 2020, foi anulado o Pagamento Especial por Conta 
(PEC) de 2014, e pago o PEC de 2020. Em relação ao montante de 3.950,52€, o mesmo diz respeito 
à retenção na fonte da entidade Vodafone, que é idêntico todos os anos. 

23.2 PASSIVO 

a) Estado e Outros Entes Públicos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos, decompõe-
se como se segue: 

 

b) Cauções 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Cauções, decompõe-se como se segue: 

 

Estado e Outros Entes Publicos Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
Imposto  sobre o rendimento 353 950,52            353 950,52         
Retenção de impostos sobre rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado
Outros impostos
Contibuição para sistemas de proteção social
Outras tributações
TOTAL 353 950,52           353 950,52         

Estado e Outros Entes Publicos Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
Imposto  sobre o rendimento 33 025,45             34 921,82              
Retenção de impostos sobre rendimentos 3 301 482,83         3 094 671,34         
Imposto sobre o valor acrescentado 415 890,06            487 510,05            
Outros impostos 465,00                  305,00                  
Contibuição para sistemas de proteção social 5 557 287,71         5 086 548,47         
Outras tributações -                        -                        
TOTAL 9 308 151,05         8 703 956,68         

Cauções Valor a 31.12.2020 Valor a 31.12.2019
Recebidos de terceiros 102 924,43            68 063,24                  
Entregues a terceiros 2 253 760,67        1 749 594,81            
TOTAL LIQUIDO 2 150 836,24        1 681 531,57            
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O valor referente a rubrica “entregues a terceiros” diz respeito a Assistência Médica no 
Estrangeiro. 

Em termos de apresentação desta rubrica no Balanço, foi alterado em 2019, de acordo com novo 
mapeamento da UNILEO. 

23.3 PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

Os movimentos ocorridos nas rubricas de Património, reservas e resultados transitados, durante 
o ano de 2020, foram os seguintes: 

 

Em relação as restantes rubricas, as variações ocorridas foram as seguintes: 

Rubrica 56 – Resultados transitados    

i. Em 2020, foram atribuídos ao CHULC, duas entradas de capital para cobertura de 
prejuízos, através dos seguintes despachos: Despacho Conjunto das Finanças e da Saúde 
de 03 de março de 2020, num total de 256,4 milhões de euros, tendo sido atribuído ao 
CHULC, EPE o montante de 18.636.048,00 €; e o Despacho do(a)s Senhor(a)s 
Secretário(a)s de Estado do Orçamento, do Tesouro e da Saúde, de 30 de dezembro de 
2020, num montante total de 306,6M€, foi atribuído ao CHULC, o montante de 
17.398.565,00. Assim, o CHULC, recebeu em 2020, o total de 36.034.613 €, através de 
entrada de capital para cobertura de prejuízos, para o pagamento de divida vencidas a 
fornecedores externos, por ordem de maturidade. 

ii. Em 2020, foi feita uma correção ao valor das amortizações, relativamente ao Edifício da 
Maternidade Alfredo da Costa, que já deveria ter sido totalmente amortizado em 2017. 
Assim, foi corrigido o valor de 5.080.396,11€, na conta 562 – Regularizações. (Ver Nota 
2.8 da reexpressão) 

iii. Na auditoria às contas do ano de 2019, foi detetado, um excesso de imputação de 
subsídio de investimento, decorrente de erros no cálculo do mesmo, pois foi considerado 
no reconhecimento trimestral, em alguns subsídios o valor do ano inteiro, quando só 
deveria ter sido referente a um trimestre. Esta situação, implicou a existência de uma 
imputação do subsídio excessiva em 2019, no montante de 1.515.575,89€. (Ver Nota 2.8 
da reexpressão) 

Rubrica 593 – Transferência e subsídios de capital,  

Saldo inicial Aumentos Dimunuições Saldo Final
Fundos Próprios
Património 259 160 000,00           -                              -                           259 160 000,00           
Reservas: -                              
Reservas de reavaliação 5 178 847,06               -                              -                           5 178 847,06               
Reservas legais 871 963,04                  -                              -                           871 963,04                  
Reservas estatutárias -                              -                              
Reservas Livres 39 162 295,44             -                              -                           39 162 295,44             
Subsídios 19 591 143,47             1 347 231,04               2 221 570,79             18 716 803,72             
Doações 10 404 686,02             6 423 055,51               16 827 741,53             
Cauções e depósitos de garantia bancária 114 834,64                  114 834,64                  
Reservas decorrentes da transferencia de ativos 15 451 870,82             15 451 870,82             
Total de reservas 90 775 640,49             7 770 286,55               2 221 570,79            96 324 356,25             

Resultados Transitados 463 140 749,95 -          36 034 613,00             81 949 705,41           509 055 842,36 -          
Resultado liquido do exercicio 81 949 705,41 -            81 949 705,41             78 476 729,01 -          78 476 729,01 -            
TOTAL 195 154 814,87 -          125 754 604,96           11 324 175,31          232 048 215,12 -          
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Transferências referentes a duas candidaturas ao PORLisboa 2020, das quais recebeu o montante 
total de 1.217.377,50€. Foi reconhecido como subsídio no próprio ano, na rubrica 7883 – 
Imputação de subsistidos, o montante de 2.058.266,33€. Tal como referido no ponto anterior, 
também foi feita uma correção referente a excesso de imputação de subsídio, ocorrido em 2019, 
no valor de 1.515.575,89€. 

Rubrica 576 – Doações 

No âmbito da pandemia COVID-19, o CHULC recebeu em 2020 diversas doações, quer em 
numerário, quer em equipamento médico e bens, de várias entidades privadas e através da 
Reserva Estratégica Nacional, como se indica: 

• Em numerário, de entidade privadas, o montante de 542.276,60€ dos quais 520.266€, 
foram no âmbito da Pandemia. 

• Em outros ativos, o montante de 5.901.477,43€, destacando-se as seguintes : 
o ACSS - Equipamento de Medicina Intensiva, no montante de 2.800.309,50, e 
o ARSLVT, através da Reserva Estratégica Nacional (EPi’s, Alcool Gel e 

medicamentos) a quantia de 2.900.963,33€. 

Rubrica 58- Excendentes de revalorização de ativos fixos. 

Dado que o valor do Excedente de Revalorização resulta da junção dos hospitais em 2007, é 
necessário fazer a identificação inicial dos bens, para o respetivo reconhecimento em Resultados 
Transitado. 

23.4 GASTOS 

a) Fornecimentos e Serviços Externos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas Fornecimentos e Serviços Externos, decompõe-
se como se segue: 

 

Em relação à rubrica 621, a sua evolução é consequência direta da Pandemia COVID’19, pois dado 
que existiu uma redução significativa da atividade assistência, implicou uma redução na requisição 
de MCDT a entidades externas, a redução do SIGIC e na Assistência Médica no Estrangeiro. 

Nas restantes rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos, existiu um aumento substancial em 
algumas delas, nomeadamente Limpeza e Higiene, Vigilância e Segurança e Transportes de 
Doentes. Esta situação, tem uma relação direta, com as necessidades acrescidas de medidas 
cautelares com os doentes e profissionais por causa do COVID’19 e também com o aumento do 
salário mínimo nacional. 

b) Outros Gastos e Perdas 

2020 2019
62 - Fornecimentos e Serviços Externos 63 192 678      61 617 095        

621 -  Subcontratos e Concessão de Serviços 12 789 457      16 471 539        
622 - Serviços Especificos 30 260 418      27 942 227        
623 - Materias de consumo 145 018          126 554             
624 - Energia e fluidos (Electrecidade, Agua e Gás) 6 215 539       6 517 721          
625 - Deslocações, estadias e transportes (inclui os Transportes de Doentes) 3 165 869       2 289 903          
626 - Serviços diversos 10 616 376      8 269 150          
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de Outros Gastos e Perdas, decompõe-se como 
se segue: 

 

Na rubrica 688-Outros, foi contabilizado o valor referente à insuficiência de estimativa do valor 
para férias e subsídio de férias de 2019, e ao excesso de estimativa da faturação à ACSS referente 
à Atrofia Muscular Espinal e anulação de faturas de credores,  

Na Demonstração de Resultados em 2018 a rubrica Outros Gastos e Perdas era composta pela 68 
- Outros Gastos e Perdas e 69132 – Juros de mora, mas em 2019, de acordo com o mapeamento 
da UNILEO, passou a ser considerado nesta rubrica somente a conta 68. 

 

24. Outras divulgações exigidas por diploma legal 

O Conselho de Administração informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em 
situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro, o Conselho de 
Administração informa que a Entidade apresenta a situação perante a Segurança Social 
regularizada, dentro dos prazos legalmente estabelecidos. 

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do artigo 397.º do CSC (Negócios entre 
os Administradores e a Entidade) pelo que nada há a indicar para os efeitos do n.º 5, alínea e) do 
artigo 66.º do CSC. 

Relativamente ao artigo 66.º-A do CSC, informa-se que não existem quaisquer operações, 
comerciais ou financeiras, não incluídas no balanço. 

Os honorários devidos no período de 2020 ao Revisor Oficial de Contas ascenderam a totalidade 
de 33.256,10€, sendo 21.570€ (acrescido de 4.961,10€ de IVA) referente à prestação de serviços 
como ROC, (valor estimado) e 5.500€ (incluindo 1.225€ de IVA) dizem respeito, a aquisição de 
serviços de auditoria, para a análise das faturas entre o ano de 1997 e 2019 reclamadas pela SUCH, 
que deu origem ao “Relatório de Resultados Factuais e Parecer sobre as faturas de 1997 a 2019 
reclamada pelo SUCH”. 

 

 

O Contabilista Certificado  O Conselho de Administração 

 

  

2020 2019
68 - Outros Gastos e Perdas 5 637 869,87   3 039 707,86     
Impostos e taxas 26 048,69        27 694,02          
Dividas incobraveis 1 302 166,65   1 202 654,30      
Perdas de inventários 1 644 453,59   546 006,06        
Gastos e Perdas nos restantes investimentos -                  -                    
Gastos e perdas em investimentos não financeiros -                  483 890,88        
Outros 2 665 200,94   779 462,60        
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15 > demonstrações 
orçamentais 

 

As demonstrações orçamentais foram preparadas segundo a NCP 26 – Contabilidade e relato 
orçamental do SNC-AP e traduzem a execução e desempenho orçamental do CHULC no período 
de 01-01-2020 a 31-12-2020, proporcionando, entre outra, informação sobre o orçamento inicial, 
as modificações orçamentais, a execução orçamental e os pagamentos e recebimentos. 

As demonstrações orçamentais visam a divulgação da informação sobre o cumprimento de 
obrigações legais e outras regras impostas externamente e compreendem a apresentação de:  

x Demonstração de Desempenho Orçamental (DDORC); 
x Demonstração de Execução Orçamental de Receita (DOREC); 
x Demonstração de Execução Orçamental de Despesa (DODES); 
x Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos; 
x Anexo às demonstrações orçamentais. 

O Conselho de Administração do CHULC aprovou o Plano de Atividades e Orçamento para 2020 
na sua reunião de 29 de outubro de 2020. 
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16 > anexo às 
demonstrações 
orçamentais 

1.  Alterações orçamentais da receita 

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais que ocorreram na receita em 2020.  

Para uma melhor compreensão importa referir que as alterações orçamentais podem ser: 

x Permutativas (P) – quando procedem à alteração da composição do orçamento de receita 
ou da despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global; 

x Modificativas (M) – quando procedem à inscrição de uma nova natureza de receita ou de 
despesa ou da qual resultou um aumento global da receita, de despesa ou de ambas, 
face ao orçamento que estava em vigor. 

O Orçamento de Estado para 2020, só foi aprovado em 1 de abril de 2020. Deste modo, as 
Provisões inicias dizem respeito a 3 meses de duodécimos do orçamento de 2019. O valor do 
Orçamento para 2020, aprovado para o CHULC, foi de 427.368.678€. As alterações orçamentais 
efetuadas na receita resultaram num aumento global de 74.656.399,14€ da previsão inicial, os 
quais foram destinados ao pagamento a fornecedores, através do aumento do capital estatutário 
e da cobertura de prejuízos (R13), e o valor do adiantamento do Contrato Programa da ACSS e o 
reforço do mesmo em 2.342.020,88€, determinado pelo Despacho n.º 09/2020, de 18 de março, 
da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, para aumentar a capacidade de resposta financeira 
do CHULC, face ao aumento de encargos associados ao tratamento do COVID-19, que foi em 
montante bastante superior ao do reforço efetuado pelo Despacho n.º 09/2020, de 18 de março, 
como se infere  do quadro infra (ex. vi. R6): 
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• R14 - Saldo da gerência anterior – crédito especial pela integração do saldo de gerência 
de anos anteriores, no valor de 5.896.153,44€, constituindo-se este incremento como receita não 
efetiva; 

• Outros - as restantes realocações entre rubricas, foram efetuadas em articulação com a 
reclassificação orçamental de algumas tipologias de receita. 

2. Alterações orçamentais da despesa 

À semelhança da demonstração das alterações orçamentais da receita, a demonstração das 
alterações orçamentais da despesa destina-se a evidenciar as alterações orçamentais que 
ocorreram na despesa em 2020. 

As alterações orçamentais efetuadas resultaram num aumento global de 93.867.342,91€ da 
dotação inicialmente aprovada, conforme exposto no quadro infra, sem exceção da regra de 
equilíbrio orçamental: 
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A diferença entre alteração orçamental da despesa e da receita, diz respeito ao saldo da gerência 
anterior. 

• D1 - Despesas com o pessoal –  houve um reforço na presente rubrica, no valor global 
de 9.246.043,56 €uros. 

• D2 – Despesas corrente – o reforço na presente rubrica foi de 35.621.485,87 €uros, tendo 
como principal razão a injeção de verbas para o pagamento a fornecedores, através da cobertura 
de prejuízos. 

3. Alterações ao plano plurianual de investimentos 

Mapa em anexo 

4. Operações de tesouraria 

As operações de tesouraria registadas no decorrer do ano de 2020, conforme determinado na 
NCP 26, constam do seguinte quadro: 

 

• Constituição e reforço de cauções e garantias – 14.043,37 €; 
• Outras operações de tesouraria – 3.028.472,70 € 

5. Contratação administrativa 

5.1. Situação dos contratos 

Na elaboração do respetivo mapa (em anexo), estão considerados os processos de compras que 
foram submetidos a Visto do Tribunal de Contas e a conhecimento do Tribunal de Contas, de 
acordo com o Art.º 6.º - Lei 1-A/2020 de 19 de março. 
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5.2. Adjudicações por tipo de procedimento 

 

 

Tipo de Procedimento Valor S/IVA Valor C/IVA
N.º de 

Processos
a) art. 20º 1 066 403,22 1 311 675,97 2
Conc. Lim. c/ A. Cand. - P. S. 1 066 403,22 1 311 675,97 2
a) e b) art. 20º 48 418 134,45 56 202 215,79 363
Concurso Pub. Medicamentos    2 829 889,31 3 056 440,14 25
Concurso Publico - C. Clinico 37 531 329,13 43 462 794,45 275
Concurso Publico - C. Hoteleir 376 985,71 438 091,10 4
Concurso Publico - Equipamento 2 180 991,97 2 682 620,12 13
Concurso Publico - P. Aliment. 33 483,07 35 492,05 2
Concurso Publico - P. S.      1 200 205,82 1 329 299,16 8
Concurso Publico - Reagentes  4 265 249,45 5 197 478,76 36
a) e b) n.º 1 art. 24º 1 197 448,98 1 416 975,93 122
AD - Cons. Clinico - 42D      1 079 925,71 1 283 020,63 102
AD - Reagentes - 412D         8 536,71 10 500,15 1
Ajuste Directo Medicamentos   108 986,56 123 455,15 19
a) n.º 1 art. 26º 1 514 041,72 1 860 772,97 52
AD - Reagentes - 412G         1 514 041,72 1 860 772,97 52
a) n.º 1 art. 27º 11 762 937,56 12 958 491,43 39
Ajuste Directo - P. S. - 40G  11 762 937,56 12 958 491,43 39
art. 128º e 20º 1 360 164,36 1 614 448,31 702
AD - Cons. Adm. - 45A2        104 959,38 126 000,34 71
AD - Cons. Clinico - 42A      3 279,80 4 034,15 2
AD - Cons. Clinico - 42A2     370 158,79 422 211,39 231
AD - Cons. Hotel. - 44A2      67 660,36 83 035,49 46
AD - Equipamento - 47A2       77 451,40 94 991,31 18
AD - Gas. Med. - 419A2        7 549,55 9 285,95 5
AD - P. Aliment. - 43A2       9 294,99 10 068,25 7
AD - Reagentes - 412A         7 940,00 9 766,20 1
AD - Reagentes - 412A2        107 497,13 132 221,47 56
Ajuste Directo - MMC - 46A2   31 713,14 38 397,70 29
Ajuste Directo - P. S. - 40A2 410 478,10 499 933,06 133
Ajuste Directo Medicamentos   162 181,72 184 503,00 103
art. 259º 94 737 836,77 101 892 902,65 951
Conc. Púb. SPMS -  Medicamento 82 322 519,26 87 304 254,21 878
Conc. Púb. SPMS - C. Clín.    6 808 145,83 7 696 713,07 56
Conc. Púb. SPMS - Cons. Adm.  180 174,10 221 614,14 3
Conc. Púb. SPMS - Cons. Hotel. 15 561,00 19 140,03 1
Conc. Púb. SPMS - Equipamento 232 571,88 286 063,42 3
Conc. Púb. SPMS - P. S. - 50A 5 110 476,70 6 285 886,34 8
Convite ao Cocontratante do CP 68 388,00 79 231,44 2
art. 27-A 1 520 270,94 1 839 135,08 24
Consulta Prévia - C. Clinico  337 099,05 391 662,95 21
Consulta Prévia - P. S.       1 126 593,54 1 377 880,77 2
Consulta Prévia Medicamentos  56 578,35 69 591,37 1
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Tipo de Procedimento Valor S/IVA Valor C/IVA
N.º de 

Processos
art. 4º e 5º 16 212 724,79 17 760 727,16 386
Med - Contratação Excluída    1 589 786,23 1 633 448,22 162
P.S Contratação Excluída - 60A 14 622 938,56 16 127 278,93 224
c) art. 19º 473 283,63 582 138,87 6
Consulta Prévia - Obras       473 283,63 582 138,87 6
c) n.º 1 art. 20º 2 083 568,20 2 434 702,07 256
Consulta Prévia - C. Admin.   113 527,22 139 638,48 9
Consulta Prévia - C. Clinico  684 825,70 757 368,02 105
Consulta Prévia - C. Hoteleiro 66 696,39 82 036,57 14
Consulta Prévia - Equipamentos 331 406,19 407 629,61 17
Consulta Prévia - Gas. Med.   5 904,55 7 262,60 2
Consulta Prévia - Mat. M. C.  50 822,89 62 512,15 5
Consulta Prévia - P. Aliment. 7 800,00 8 268,00 1
Consulta Prévia - P. S.       354 630,22 424 945,77 18
Consulta Prévia - Reagentes   299 974,43 361 658,30 54
Consulta Prévia Medicamentos  167 980,61 183 382,57 31
c) n.º 1 art. 24º 38 076 808,22 43 533 345,97 1211
AD - Cons. Adm. - 45B         1 196,00 1 471,08 1
AD - Cons. Clinico - 42B      11 651 740,24 13 082 444,25 669
AD - Cons. Hotel. - 44B       401 582,46 459 233,58 23
AD - Equipamento - 47B        2 637 264,43 3 108 344,80 70
AD - Gas. Med. - 419B         2 268,43 2 790,17 3
AD - P. Aliment. - 43B        2 577,96 2 732,64 1
AD - Reagentes - 412B         156 577,36 189 140,15 6
Ajuste Directo - MMC - 46B    10 318,81 12 692,14 4
Ajuste Directo - Obras - 48B  851 603,61 1 047 472,44 21
Ajuste Directo - P. S. - 40B  12 087 428,46 14 703 902,01 233
Ajuste Directo Medicamentos   10 274 250,46 10 923 122,71 180
d) art. 19º 19 027,12 23 403,36 2
Ajuste Directo - Obras - 48A2 19 027,12 23 403,36 2
e) n.º 1 art. 24º 25 411 242,88 27 618 330,23 504
AD - Cons. Adm. - 45C         52,20 64,21 1
AD - Cons. Clinico - 42C      117 943,84 132 034,57 27
AD - Equipamento - 47C        145 915,00 179 475,45 10
AD - Reagentes - 412C         1 816 391,24 1 983 909,73 35
Ajuste Directo - P. S. - 40C  3 517 004,95 4 315 631,04 156
Ajuste Directo Medicamentos   19 813 935,65 21 007 215,23 275
n.º 2 art. 6º 73 335,00 73 583,40 5
P.S Contratação Excluída - 60B 73 335,00 73 583,40 5
Outros 39 316 124,32 41 720 871,17 145
A Directo Interno - MMC - 46F 218 776,40 269 094,97 9
A Directo Interno Medicamentos 356 003,11 377 363,30 4
AD - Equipamento - 47F        6 730,00 8 277,90 1
AD Interno - Gas. Med. - 419F 10 188,18 12 514,46 1
AD Interno - P. S. - 40F      82 586,00 101 580,78 3
AD Interno - Reagentes - 412F 100,00 123,00 1
Compra Centralizada SPMS - CC 4 552 015,95 4 825 136,91 6
Compra Centralizada SPMS - Med 34 055 633,39 36 091 965,15 99
Fundo Maneio - C. Admin.      901,31 1 108,61 2
Fundo Maneio - C. Clinico     242,28 298,01 2
Fundo Maneio - C. Hotel.      272,04 334,61 3
Fundo Maneio - M.M.C.         133,54 164,25 1
Fundo Maneio - Med.           268,66 286,20 1
Fundo Maneio - Outro Mat. Con. 185,91 217,21 2
Fundo Maneio - P. Alimentares 161,42 198,54 1
Fundo Maneio - P. S.          31 926,14 32 207,28 9
Total Geral 283 243 352,15 312 843 720,35 4770
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6. Transferências e subsídios 

6.1. Transferências e subsídios – despesa 

Não Aplicável 

6.2. Transferências e subsídios – receita 

Informação detalhada relativa a transferências e subsídios, correntes e de capital, obtidos: 

 

a) Transferências Correntes 

O valor do INEM, diz respeito ao Protocolo de Gestão e Operação Conjunta da Viatura de 
Emergência Médica e Reanimação (VMER) Hospital de São José; e ao Protocolo de Criação e 
funcionamento do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP) da Região Sul. 

O valor da ACSS, diz respeito ao Custo de Contexto, previsto na Adenda ao Contrato Programa 
de 2020 Outras divulgações. 

7. Outras divulgações 

Nada mais a divulgar. 

 

 

 

 

O Contabilista Certificado   O Conselho de Administração 

 

  

Transferências e subsidios obtidos 31-12-2020

INEM 294 915,12           
ACSS 120 066 083,88   
TOTAL 120 360 999,00   
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Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

ns1:c1001229
ns1:c1001230

ns1:c1001128
ns1:c1001129

ns1:c2002777
ns1:c2002778

ns1:c1001133
ns1:c1001134

ns1:c1001135
ns1:c2002767

ns1:c2002768
ns1:c2002769

ns1:c2002770
ns1:c2002771

ns1:c2002772
ns1:c2002773

ns1:c2002774
ns1:c2002775

ns1:c2002776
ns1:c1001148

Bayer Portugal, Sa
500043256

Fator VIII Recom
binante Recom

binante 2ª G
eração (octocog 

alfa de 500U
I e 1000U

I)
2019-05-13

389.947,50
389.947,50

1789/2019
2019-07-25

2020-03-23
389.947,50

389.947,50

Bayer Portugal, Sa
500043256

Factor VIII 2ªG
eração-octocog alfa de 500 e 1000U

I
2019-07-12

174.176,55
174.176,55

2618-2019
2019-09-25

2020-05-25
153.379,35

153.379,35
Bayer Portugal, Sa

500043256
Fator VIII recom

binante 2ª G
eração (octocog alfa  500U

I e 1000 
pó sol inj)

2019-11-13
156.845,55

156.845,55
4005/2019

2020-01-28
2020-10-30

29.982,63
29.982,63

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA N

A U
RG

ÊN
CIA - 

LO
TE 1

2019-07-01
84.510,00

84.510,00
2393/2019

2019-09-06
2020-03-30

42.255,00
84.510,00

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA N

A U
RG

ÊN
CIA - 

LO
TE 2

2019-07-01
66.216,00

66.216,00
2394/2019

2019-09-06
2020-03-30

33.108,00
66.216,00

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA N

A U
RG

ÊN
CIA - 

LO
TE 3

2019-07-01
59.988,00

59.988,00
2395/2019

2019-09-06
2020-03-30

19.996,00
19.996,00

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA N

A U
RG

ÊN
CIA - 

LO
TE 4

2019-07-01
83.982,00

83.982,00
2396/2019

2019-09-06
2020-03-30

55.988,00
83.982,00

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA N

A U
RG

ÊN
CIA - 

LO
TE 5

2019-07-01
61.590,00

61.590,00
2397/2019

2019-09-06
2020-01-31

41.060,00
61.590,00

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
TRAN

SPO
RTE DE DO

EN
TES EM

 AM
BU

LÂN
CIA IN

TERN
ADO

 
JU

LH
O

 A DEZEM
BRO

2019-07-01
361.122,84

361.122,84
2436/2019

2019-09-09
2020-01-31

226.154,50
348.999,99

ITAU
500142858

ALIM
EN

TAÇÃO
 H

CC JU
LH

O
 A DEZEM

BRO
 2019

2019-07-01
868.317,11

868.317,11
2392/2019

2019-10-11
2020-01-31

272.683,92
807.024,07

U
N

ISELF
501323325

ALIM
EN

TAÇÃO
 H

SJ E H
SAC (APÓ

S VISTO
 PRÉVIO

)
2019-10-01

811.176,05
811.176,05

2390/2019
2019-10-11

2020-01-31
153.965,63

620.111,78
U

N
ISELF

501323325
ALIM

EN
TAÇÃO

 H
DE E M

AC JU
LH

O
 A DEZEM

BRO
 DE 2019

2019-07-01
624.129,78

624.129,78
2391/2019

2019-10-11
2020-01-31

218.229,58
557.083,70

IBERDATA
501904921

Assistência Técnica das Instalações e Equipam
entos de 

Electrom
edicina, do CH

U
LC-M

arço-Dezem
bro

2020-06-01
1.133.291,25

1.133.291,25
840/2020

2020-05-05
2020-09-28

340.095,00
340.095,00

Radiom
eter Iberica

980201667
Reagentes para G

asim
etria do CH

U
LC

2019-01-03
727.656,82

727.656,82
193/2019

2019-03-12
2020-03-23

255.066,74
255.066,74

Abbott Rapid Diagnostics Lda
502518863

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
351.233,20

351.233,20
42/2020

2020-04-14
-

0,00
0,00

Biom
erieux Portugal

501524177
Reagentes para Reagentes de M

icrobiologia 
2019-12-17

1.729.827,96
1.729.827,96

41/2020
2020-04-14

-
0,00

0,00
CEPH

EID IBERIA SLU
B-88063722

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
54.174,00

54.174,00
46/2020

2020-04-14
-

0,00
0,00

Em
ilio de Azevedo Cam

pos 
500094853

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
96.994,12

96.994,12
44/2020

2020-04-14
-

0,00
0,00

EU
RO

IM
M

U
N

 Portugal 
U

nipessoal, Lda
504022180

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
36.864,32

36.864,32
45/2020

2020-04-14
-

0,00
0,00

H
EM

ICARE
506517080

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
273,50

273,50
683/2020

2020-04-23
-

0,00
0,00

Q
uilaban Q

uim
ica Laboratorial, 

SA
500399670

Reagentes para Reagentes de M
icrobiologia 

2019-12-17
38.381,09

38.381,09
43/2020

2020-04-14
2020-10-29

3.255,91
3.255,91

Abbott Laboratórios
500006148

REAG
EN

TES M
ICO

BACTÉRIAS E SERO
LO

G
IA 

2019-01-16
270.071,10

270.071,10
470/2019

2019-04-01
2020-07-23

73.849,20
73.849,20

DIASO
RIN

 IBERICA
980379563

REAG
EN

TES M
ICO

BACTÉRIAS E SERO
LO

G
IA 

2020-01-16
198.743,40

198.743,40
471/2019

2019-04-01
2020-08-28

48.658,80
64.083,00

EU
RO

IM
M

U
N

504022180
REAG

EN
TES M

ICO
BACTÉRIAS E SERO

LO
G

IA 
2020-01-16

26.973,83
26.973,83

472/2019
2019-04-01

2020-01-31
1.254,60

2.509,20
IBERLAB&

IM
U

N
O

REAG
E

503406694
REAG

EN
TES M

ICO
BACTÉRIAS E SERO

LO
G

IA 
2019-01-16

23.969,30
23.969,30

469/2019
2019-04-01

2020-03-30
1.050,20

5.964,17
Em

ilio de Azevedo Cam
pos

500094853
Reagentes H

em
ogram

as e Reticulocitos 
2019-05-03

700.967,16
700.967,16

1566/2019
2019-07-05

2020-04-27
166.819,00

166.819,00
W

erfen Portugal
501086110

REAG
G

EN
TES H

EM
O

STASE E TRO
M

BO
SE 

2019-05-27
1.051.523,88

1.051.523,88
1919/2019

2019-08-05
2020-03-26

204.122,18
204.122,18

BIO
-RAD

501301321
Reagentes Serologia Infecciosa e M

icobactérias 
2020-04-01

1.126,93
1.126,93

1417/2019
2019-06-07

2020-10-22
187,10

187,10
CSPSAU

DE
508440246

Reagentes Serologia Infecciosa e M
icobactérias 

2020-04-01
278,23

278,23
1419/2019

2019-06-07
2020-11-24

3,69
3,69

Q
U

ILABAN
500399670

Reagentes Serologia Infecciosa e M
icobactérias 

2020-04-01
226.931,09

226.931,09
1284/2019

2019-06-07
2020-04-27

4.084,67
5.120,10

Q
uilaban 

500399670
Reagentes Serologia Infecciosa e M

icobactérias 
2020-04-01

11.297,56
11.297,56

1420/2019
2019-06-07

2020-01-31
63.019,42

77.951,68
BAPTISTA M

ARQ
U

ES 
501439110

Reagentes para M
icrobiologia  diversos  - lote 1

2019-04-03
14.169,60

14.169,60
1415/2019

2019-06-07
2020-09-28

10.627,20
10.627,20

BAPTISTA M
ARQ

U
ES 

501439110
Reagentes para M

icrobiologia  diversos - lote 2
2019-04-03

5.904,00
5.904,00

1413/2019
2019-06-07

2020-03-23
6.100,67

6.494,27
Biom

erieux Portugal
501524177

Reagentes para M
icrobiologia  diversos LO

TES 4 E 5
2019-04-03

3.851,75
3.851,75

1412/2019
2019-06-07

2020-05-28
641,45

641,45
BIO

-RAD
501301321

Reagentes para M
icrobiologia  diversos -  lote 7

2019-04-03
10,70

10,70
1286/2019

2019-06-07
-

0,00
0,00

EM
ILIO

 DE AZEVEDO
 CAM

PO
S 

500094853
Reagentes para M

icrobiologia  diversos  - lote 3
2019-04-03

38.868,00
38.868,00

1414/2019
2019-06-07

2020-05-18
18.462,30

18.462,30

IBERLAB&
IM

U
N

O
REAG

E
503406694

Reagentes para M
icrobiologia  diversos  - Lote 8

2019-04-03
6.814,20

6.814,20
1285/2019

2019-06-07
2020-03-30

2.384,97
2.384,97

Coselgi
509230598

im
plante coclear

2019-01-21
335.956,40

335.956,40
492/2019

2019-04-02
2020-02-28

184.776,02
335.956,40

Fresenius M
edical Care

503070220
Consum

iveis para a realização de hem
odiálise e técnicas afins 

com
 colocação equipam

ento
2019-03-01

914.140,52
914.140,52

1000/2019
2019-05-24

2020-03-26
190.024,49

190.024,49

Excelência Robótica, 
U

nipessoal, Lda.
514423846

Instrum
entos para Sistem

a robótico daVinci "Xi"
2020-02-06

493.717,43
493.717,43

755/2020
2020-04-16

2020-05-18
156.407,01

156.407,01

Acuña Fom
bona

980095891
M

aterial O
steossintese e Diverso M

aterial para Coluna 
Vertebral

2019-04-18
2.007.136,50

2.007.136,50
1570/2019

2019-07-12
2020-10-22

418.758,30
418.758,30

Endotécnica
503818348

M
aterial O

steossintese e Diverso M
aterial para Coluna 

Vertebral
2019-04-29

280.921,20
280.921,20

1575/2019
2019-07-12

-
0,00

0,00

Eurosintese
503491403

M
aterial O

steossintese e Diverso M
aterial para Coluna 

Vertebral
2019-04-23

103.032,00
103.032,00

1574/2019
2019-07-12

2020-04-27
3.275,40

3.275,40

Johnson &
 Johnson

500153370
M

aterial O
steossintese e Diverso M

aterial para Coluna 
Vertebral

2019-04-23
152.004,00

152.004,00
1573/2019

2019-07-12
2020-12-31

503,50
503,50

M
edtronic Portugal

504223933
M

aterial O
steossintese e Diverso M

aterial para Coluna 
Vertebral

2019-04-23
2.560.348,38

2.560.348,38
1569/2019

2019-07-12
2020-10-29

464.488,96
464.488,96

N
eurow

ave
508537150

M
aterial O

steossintese e Diverso M
aterial para Coluna 

Vertebral
2109-04-29

246.548,58
246.548,58

1571/2019
2019-07-12

2020-04-27
24.923,58

24.923,58

Zim
m

er Biom
et

500254990
M

aterial O
steossintese e Diverso M

aterial para Coluna 
Vertebral

2109-04-29
170.060,04

170.060,04
1572/2019

2019-07-12
2020-10-30

22.124,32
22.124,32

Stryker Portugal
504594214

M
aterial de encavilham

ento
2020-03-16

539.169,00
539.169,00

1022/2020
2020-05-06

2020-08-24
13.554,22

13.554,22
Lusitânia Soluçoes, Lda

513611231
Im

plantes cocleares - lotes não adjudicados CP 12000219
2019-05-17

168.508,20
168.508,20

1733/2019
2019-07-19

2020-07-24
168.508,20

168.508,20

M
ed-El

980362539
Im

plantes cocleares - lotes não adjudicados CP 12000219
2019-05-23

336.868,00
336.868,00

1732/2019
2019-07-19

2020-09-25
336.868,00

336.868,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
Válvulas Cardíacas Biológicas

2019-04-03
164.088,00

164.088,00
3924/2019

2020-01-20
2020-11-30

157.251,00
157.251,00

Edw
ards Lifesciences

508014832
Válvulas Cardíacas Biológicas

2019-03-28
15.900,00

15.900,00
3927/2019

2020-01-20
2020-09-25

7.950,00
7.950,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-05-03
13.652,80

13.652,80
1712/2019

2019-07-17
2020-09-30

13.652,80
13.652,80

Biom
édica

501745459
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-05-03
98.633,00

98.633,00
1713/2019

2019-07-17
-

0,00
0,00

Boston Scientific Portugal
504988964

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-05-02

15.476,00
15.476,00

1715/2019
2019-07-17

2020-10-22
15.476,00

15.476,00
Cateter

502914319
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-05-02
108.547,50

108.547,50
1716/2019

2019-07-17
2020-09-25

108.547,50
108.547,50

M
edicinália Corm

édica
500684324

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-05-03

148.092,60
148.092,60

1711/2019
2019-07-17

2020-09-30
18.656,00

18.656,00



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

M
edtronic Portugal

504223933
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-05-02
70.638,40

70.638,40
1714/2019

2019-07-17
2020-09-30

70.638,40
70.638,40

O
verpharm

a
505792362

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-05-03

14.628,00
14.628,00

1709/2019
2019-07-17

2020-09-25
9.393,00

9.393,00
Penum

bra Europe G
m

bh
DE815054796

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-06-18

662.544,00
662.544,00

1995/2019
2019-08-09

2020-09-25
662.544,00

662.544,00
Terum

o Europe Espanã
980472024

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-05-03

22.737,00
22.737,00

1710/2019
2019-07-17

-
0,00

0,00
W

orld M
edica

B-82612599
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-05-03
43.500,00

43.500,00
1996/2019

2019-08-09
2020-09-25

43.500,00
43.500,00

Stryker Portugal
500254990

Próteses Joelho Prim
árias

2019-07-19
929.259,60

929.259,60
2620/2019

2019-09-25
2020-11-24

242.569,34
242.569,34

Zim
m

er Biom
et

504594214
Próteses Joelho Prim

árias
2019-07-19

56.286,00
56.286,00

2619/2019
2019-09-25

2020-11-30
1.250,80

1.250,80
Abbott M

edical Portugal
504180746

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-23
339.879,75

339.879,75
1717/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

B. Braun M
edical

501506543
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2020-04-27

18.265,50
18.265,50

1694/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Biotronik Portugal
510726941

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-27
95.079,00

95.079,00
1697/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Boston Scientific Portugal
504988964

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-27
102.920,25

102.920,25
1698/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-11-26
16.100,70

16.100,70

Cardinal H
ealth Portugal 513

513620834
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2020-04-23

102.213,00
102.213,00

1699/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Cardiva Portugal
508570514

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-05-06
18.081,00

18.081,00
1709/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Intervenção
504203827

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-23
188.928,00

188.928,00
1700/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-27
171.216,00

171.216,00

JM
 Farm

acêutica
503550558

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-22
15.055,20

15.055,20
1701/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

M
edtronic Portugal

504223933
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2020-04-23

93.695,25
93.695,25

1705/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Terum
o Europe Espanã

980472024
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2020-04-28

131.979,00
131.979,00

1708/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

W
orld M

edica
82612599

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2020-04-27
31.000,00

31.000,00
1707/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais
2020-06-25

127.459,75
127.459,75

S/N
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Boston Scientific Portugal
504988964

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais

2020-06-25
64.882,50

64.882,50
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-11-26
32.793,00

32.793,00

Disprom
edi

505684772
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais
2020-06-25

131.197,70
131.197,70

S/N
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Intervenção
504203827

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais

2020-06-25
427.710,00

427.710,00
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-30
296.800,00

296.800,00

M
edicinália Corm

édica
500684324

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais

2020-06-29
20.988,00

20.988,00
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

O
verpharm

a
505792362

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais

2020-06-25
70.757,50

70.757,50
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

Socim
e II

504453939
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Estruturais
2020-06-25

155.131,00
155.131,00

S/N
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

B.Braun M
edical

501506543
M

aterial Sutura M
ecânica

2019-06-08
57.382,88

57.382,88
2385/2019

2019-09-09
2020-06-29

45.115,40
45.115,40

JM
V

501887148
M

aterial Sutura M
ecânica

2019-06-26
29.579,04

29.579,04
2389/2019

2019-09-09
2020-01-31

13.102,45
21.400,52

Johnson &
 Johnson

500153370
M

aterial Sutura M
ecânica

2019-06-26
71.862,75

71.862,75
2388/2019

2019-09-09
2020-04-29

45.203,44
45.203,44

M
edtronic Portugal

504223933
M

aterial Sutura M
ecânica

2019-06-06
316.827,83

316.827,83
2387/2019

2019-09-09
2020-04-23

214.191,92
214.191,92

M
oonsurge

506657035
M

aterial Sutura M
ecânica

2019-06-26
28.671,30

28.671,30
2386/2019

2019-09-09
-

0,00
0,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
Consum

íveis para Assistência Cardiopulm
onar ECM

O
2019-05-27

66.780,00
66.780,00

2026/2019
2019-08-09

2020-09-25
4.770,00

4.770,00
Disprom

edi
505684772

Consum
íveis para Assistência Cardiopulm

onar ECM
O

2019-06-03
20.172,00

20.172,00
2024/2019

2019-08-09
2020-03-25

20.172,00
20.172,00

G
etinge G

roup Portugal
506819698

Consum
íveis para Assistência Cardiopulm

onar ECM
O

2019-06-03
451.299,38

451.299,38
2025/2019

2019-08-09
2020-06-29

365.449,04
365.449,04

Lusopalex
508080142

Endopróteses aórticas abdom
inais e torácicas

2019-08-27
424.530,00

424.530,00
3097/2019

2020-01-29
2020-10-30

255.672,00
255.672,00

M
edicinália Corm

édica
500684324

Endopróteses aórticas abdom
inais e torácicas

2019-11-07
247.524,86

247.524,86
3096/2019

2020-01-29
2020-10-22

142.684,48
142.684,48

M
edtronic Portugal

504223933
Endopróteses aórticas abdom

inais e torácicas
2019-08-26

613.130,00
613.130,00

3098/2019
2020-01-29

2020-11-30
456.753,50

456.753,50
O

verpharm
a

505792362
Endopróteses aórticas abdom

inais e torácicas
2019-09-02

270.406,00
270.406,00

3095/2019
2020-01-29

2020-10-22
71.338,00

71.338,00
Factor Plus

502810645
Respirador Partículas Classe P2

2020-07-28
102.375,98

102.375,98
11385/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-10-30
57.358,28

57.358,28

Abbott M
edical Portugal

504180746
Válvulas Aórticas Percutâneas

2019-07-18
384.780,00

384.780,00
2622/2019

2019-09-25
2020-10-22

122.430,00
122.430,00

Boston Scientific Portugal
504988964

Válvulas Aórticas Percutâneas
2019-07-24

173.840,00
173.840,00

2621/2019
2019-09-25

2020-03-31
173.840,00

173.840,00
M

edtronic Portugal
504223933

Válvulas Aórticas Percutâneas
2019-07-17

629.640,00
629.640,00

2623/2019
2019-09-25

2020-08-25
629.640,00

629.640,00
Applied M

edical
980571111

M
aterial de uso único para vídeo cirurgia

2019-09-23
138.465,16

138.465,16
3342/2019

2019-12-29
2020-05-28

87.648,95
87.648,95

Disprom
edi

505684772
M

aterial de uso único para vídeo cirurgia
2019-09-23

15.283,24
15.283,24

3338/2019
2019-12-29

2020-10-30
11.915,74

11.915,74
Endotécnica

503818348
M

aterial de uso único para vídeo cirurgia
2019-09-23

99.702,57
99.702,57

3340/2019
2019-12-29

2020-10-22
64.116,28

64.116,28
Johnson &

 Johnson
500153370

M
aterial de uso único para vídeo cirurgia

2019-09-23
21.509,75

21.509,75
3337/2019

2019-12-29
2020-10-30

4.529,11
4.529,11

M
edtronic Portugal

504223933
M

aterial de uso único para vídeo cirurgia
2019-09-23

263.248,29
263.248,29

3341/2019
2019-12-29

2020-10-30
73.960,28

73.960,28
Teleflex M

edical
508080142

M
aterial de uso único para vídeo cirurgia

2019-09-23
27.205,76

27.205,76
3339/2019

2019-12-29
2020-11-24

12.054,00
12.054,00

Top Surge
513618490

M
aterial de uso único para vídeo cirurgia

2019-09-23
16.380,28

16.380,28
3336/2019

2019-12-29
-

0,00
0,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2019-05-14

330.747,00
330.747,00

1868/2019
2019-07-30

2020-09-25
325.931,55

325.931,55

B.Braun M
edical

501506543
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2019-05-29

18.265,50
18.265,50

1997/2019
2019-08-09

2020-09-25
18.265,50

18.265,50

Biotronik Portugal
510726941

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-05-29
46.555,50

46.555,50
1863/2019

2019-07-30
2020-09-25

46.555,50
46.555,50

Boston Scientific Portugal
504988964

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-05-27
19.245,25

19.245,25
1998/2019

2019-08-09
2020-06-30

66.598,35
66.598,35



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

Cardinal H
ealth Portugal 513

513620834
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2019-05-23

92.250,00
92.250,00

1865/2019
2019-07-30

2020-09-25
92.250,00

92.250,00

Cardiva Portugal
508570514

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-05-29
18.081,00

18.081,00
1862/2019

2019-07-30
2020-10-30

18.081,00
18.081,00

Intervenção
504203827

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-05-14
208.023,75

208.023,75
1869/2019

2019-07-30
2020-10-31

65.534,40
206.344,80

J.M
.Farm

ecêutica
503550558

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-08-12
22.140,00

22.140,00
2912/2019

2019-10-23
2020-12-31

22.140,00
22.140,00

M
etdronic Portugal

504223933
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2019-05-17

101.475,00
101.475,00

1867/2019
2019-07-30

2020-09-30
100.460,25

100.460,25

Terum
o Europe Espanã

980472024
Cateteres de Balão e Fios G

uia para Angioplastia Coronária
2019-05-23

141.204,00
141.204,00

1866/2019
2019-07-30

2020-10-22
126.419,40

126.419,40

W
orld M

edica
B-82612599

Cateteres de Balão e Fios G
uia para Angioplastia Coronária

2019-05-27
31.000,00

31.000,00
1864/2019

2019-07-30
2020-10-30

31.000,00
31.000,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 
Estruturais

2019-07-22
100.592,04

100.592,04
2674/2019

2019-10-01
2020-11-30

65.076,00
65.076,00

Boston Scientific Portugal
504988964

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 

Estruturais
2019-07-22

81.090,00
81.090,00

2677/2019
2019-10-01

2020-03-31
37.842,00

37.842,00

Disprom
edi

505684772
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 
Estruturais

2019-07-22
63.652,70

63.652,70
2676/2019

2019-10-01
2020-03-25

48.309,50
48.309,50

Intervenção
504203827

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 

Estruturais
2019-07-19

438.310,00
438.310,00

2679/2019
2019-10-01

2020-01-31
249.100,00

424.000,00

O
verpharm

a
505792362

M
aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 

Estruturais
2019-07-22

107.752,50
107.752,50

2675/2019
2019-10-01

2020-09-25
104.677,50

104.677,50

Socim
e II

504453939
M

aterial para Cardiopatias Congénitas e Cardiopatias 
Estruturais

2019-07-19
84.376,00

84.376,00
2678/2019

2019-10-01
2020-11-24

73.829,00
73.829,00

Edw
ards Lifesciences

508014832
Válvulas Cardíacas Biológicas

2019-10-30
202.205,60

202.205,60
3925/2019

2020-01-20
2020-11-30

117.832,78
117.832,78

Biom
édica, Lda. 

501745459
Diversos Dispositivos M

édicos para a Angiografia
2019-12-30

182.358,00
182.358,00

273/2020
2020-03-06

2020-10-29
82.328,00

82.328,00
Johnson &

 Johnson
500153370

Diversos Dispositivos M
édicos para a Angiografia

2019-12-30
31.672,50

31.672,50
272/2020

2020-03-06
2020-12-31

27.295,00
27.295,00

M
edtronic Portugal

504223933
Diversos Dispositivos M

édicos para a Angiografia
2019-12-30

130.429,20
130.429,20

274/2020
2020-03-06

-
0,00

0,00
Penum

bra Europe G
m

bh
DE815054796

Diversos Dispositivos M
édicos para a Angiografia

2019-12-30
25.200,00

25.200,00
276/2020

2020-03-06
2020-12-31

25.200,00
25.200,00

W
orld M

edica
B82612599

Diversos Dispositivos M
édicos para a Angiografia

2019-12-30
28.000,00

28.000,00
275/2020

2020-03-06
2020-12-31

28.000,00
28.000,00

Abbott M
edical Portugal

504180746
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-12-30
13.578,60

13.578,60
351/2020

2020-03-13
-

0,00
0,00

Boston Scientific Portugal
504988964

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-12-30

17.958,00
17.958,00

345/2020
2020-03-13

-
0,00

0,00
Cateter

502914319
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-12-30
35.404,00

35.404,00
346/2020

2020-03-13
2020-12-30

41.082,00
41.082,00

M
edtronic Portugal

504223933
Stents Intracranianos  e Kits de Trom

bectom
ia

2019-12-30
54.982,20

54.982,20
350/2020

2020-03-13
2020-12-31

54.982,20
54.982,20

O
verpharm

a
505792362

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-12-30

14.628,00
14.628,00

347/2020
2020-03-13

2020-12-31
14.628,00

14.628,00
Penum

bra Europe G
m

bh
815054796

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-12-30

385.200,00
385.200,00

352/2020
2020-03-13

2020-12-30
385.200,00

385.200,00
Terum

o Europe Espanã
980472024

Stents Intracranianos  e Kits de Trom
bectom

ia
2019-12-30

22.737,00
22.737,00

348/2020
2020-03-13

2020-12-31
15.158,00

15.158,00
Johnson &

 Johnson
500153370

Próteses Anca Prim
árias

2020-04-03
176.331,00

176.331,00
1254/2020

2020-05-27
2020-09-23

2.766,60
2.766,60

Zim
m

er Biom
et

500254990
Próteses Anca Prim

árias
2020-04-03

76.977,20
76.977,20

1308/2020
2020-05-27

2020-09-23
903,12

903,12
Teixeira Pinto Soares

50386496
O

bra  da U
rgencia - H

ospital de S.José - (Concurso da Sonia 
Alm

eida)
2019-03-26

1.162.170,88
1.162.170,88

1002/2019
2019-05-03

2020-05-18
168.595,96

900.502,94

W
illis- Corretores de Seguros, 

SA
500188629

Aquisição de seguros de acidentes de trabalho para os 
funcionários do CH

U
LC, para o ano de 2020

2020-01-31
894.801,71

894.801,71
721/2020

2020-05-13
2020-07-03

894.801,72
894.801,72

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 A DO

EN
TES E PESSO

AL DO
 CH

U
LC, EPE - PÓ

LO
 

HSJ E HSAC JAN
EIRO

 A M
ARÇO

 2020
2020-01-02

811.176,05
811.176,05

306/2020
2020-04-06

2020-07-30
745.687,02

745.687,02

U
N

ISELF
501323325

ACO
RDO

 M
O

DIFICATIVO
 - (EXCESSO

) AO
 CO

N
TRATO

 15/2020 - 
ALIM

EN
TAÇÃO

 HSJ E HSAC
2020-01-29

19.662,00
19.662,00

306/2020
2020-04-03

-
0,00

0,00

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 A DO

EN
TES E PESSO

AL DO
 CH

U
LC, EPE - 

PÓ
LO

 H
DE E M

AC JAN
EIRO

 A M
ARÇO

 2020
2020-01-02

312.064,89
312.064,89

318/2020
2060-04-06

2020-07-30
281.305,88

281.305,88

ITAU
500142858

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 A DO

EN
TES E PESSO

AL DO
 CH

U
LC, EPE - 

PÓ
LO

 H
CC JAN

EIRO
 A M

ARÇO
 DE 2020

2020-01-02
434.158,55

434.158,55
307/2020

2020-04-03
2020-05-28

385.382,26
385.386,26

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA U
RG

ÊN
CIA 

CEN
TRALIZADA CH

U
LC, EPE - 2020 - LO

TE 1
2020-01-02

169.020,00
169.020,00

297/2020
2020-03-10

2020-05-28
112.680,00

126.765,00

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA U
RG

ÊN
CIA 

CEN
TRALIZADA CH

U
LC, EPE - 2020 - LO

TE 2
2020-01-02

132.432,00
132.432,00

296/2020
2020-03-10

2020-05-28
88.288,00

99.324,00

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA U
RG

ÊN
CIA 

CEN
TRALIZADA CH

U
LC, EPE - 2020 - LO

TE 3
2020-01-02

119.976,00
119.976,00

294/2020
2020-03-10

2020-09-25
59.988,00

89.982,00

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA U
RG

ÊN
CIA 

CEN
TRALIZADA CH

U
LC, EPE - 2020 - LO

TE 4
2020-01-02

167.964,00
167.964,00

293/2020
2020-03-10

2020-05-28
69.985,00

139.970,00

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 FEVEREIRO

 A DEZEM
BRO

 2019 - H
SM

2019-02-01
942.008,79

942.008,79
597/2019

2019-04-08
2020-01-31

145.151,27
770.183,40

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA U
RG

ÊN
CIA 

CEN
TRALIZADA CH

U
LC, EPE - 2020 - LO

TE 5
2020-01-02

123.180,00
123.180,00

292/2020
2020-03-10

2020-06-30
71.855,00

92.385,00

AM
BIM

ED
503 593 427

PS DE RESIDU
O

S FEVEREIRO
 A DEZEM

BRO
 DE 2019

2019-02-01
842.166,94

842.166,94
621/2019

2019-04-12
2020-01-31

526.556,18
664.822,02

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 H
SJ DE M

ARÇO
 A DEZEM

BRO
 DE 2019

2019-03-01
696.727,23

696.727,23
1001/2019

2019-05-15
2020-01-31

134.137,89
630.449,68

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
SM

, JAN
EIRO

 REN
O

VÁVEL 
M

EN
SALM

EN
TE ATÉ AO

 LIM
ITE DE 30/06/2020

2020-01-02
176.633,79

176.633,79
269/2020

2020-03-11
2020-04-23

166.729,33
0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
SM

, JAN
EIRO

 REN
O

VÁVEL 
M

EN
SALM

EN
TE ATÉ AO

 LIM
ITE DE 30/06/2020, acordo 

m
odificativo (excesso)

2020-04-27
6.475,22

6.475,22
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
DE, JAN

EIRO
 REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ AO
 LIM

ITE DE 30/06/2020
2020-01-02

121.843,55
121.843,55

268/2020
2020-03-11

2020-04-23
120.854,52

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAGEM
 DA RO

U
PA HDE, JAN

EIRO
 REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ AO
 LIM

ITE DE 30/06/2020, acordo m
odificativo 

(excesso)

2020-04-27
6.231,03

6.231,03
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
CC, JAN

EIRO
 REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ AO
 LIM

ITE DE 30/06/2020
2020-01-02

233.519,89
233.519,89

322/2020
2020-03-12

2020-04-23
208.704,08

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAGEM
 DA RO

U
PA HCC, JAN

EIRO
 REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ AO
 LIM

ITE DE 30/06/2020, acordo m
odificativo 

(excesso)

2020-04-27
5.426,28

5.426,28
S/N

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAGEM
 E TRATAM

EN
TO

 DE RO
U

PA  PÓ
LO

 HSM
 - JAN

EIRO
 A 

ABRIL
2019-01-02

125.023,50
125.023,50

259/2019
2019-03-13

-
0,00

113.651,13

LRH
514051990

PS DE LAVAGEM
 E TRATAM

EN
TO

 DE RO
U

PA  PÓ
LO

 HDE- JAN
EIRO

 A 
ABRIL

2019-01-02
81.812,20

81.812,20
260/2019

2019-03-13
-

0,00
78.405,85

LRH
514051990

PS DE LAVAGEM
 E TRATAM

EN
TO

 DE RO
U

PA  PÓ
LO

 HCC - JAN
EIRO

 A 
ABRIL

2019-01-02
152.960,34

152.960,34
261/2019

2019-03-13
2020-04-03

1.163,94
152.376,24

AM
BIM

ED
503593427

PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇO

S G
ESTÃO

 IN
TEG

RADA DE RESIDU
O

S - 
JAN

EIRO
2019-01-02

76.560,63
76.560,63

267/2019
2019-03-13

2020-02-28
853,97

64.478,11

ITAU
500142858

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 JAN

EIRO
 2019 - H

SJ E H
SAC

2019-01-02
296.966,40

296.966,40
221/2019

2019-03-08
2020-03-30

305.090,55
305.090,55

ITAU
500142858

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 JAN

EIRO
 2019 - H

DE E M
AC

2019-01-02
117.108,57

117.108,57
223/2019

2019-03-08
2020-01-31

3.504,97
158.028,59

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 H

SJ E H
SAC A 31 DE DEZEM

BRO
 DE 2020

2020-03-02
2.163.136,13

2.163.136,13
1069/2020

2020-05-14
2020-09-25

582.003,77
582.003,77

ITAU
500142858

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 H

CC A 31 DE DEZEM
BRO

 DE 2020
2020-03-02

1.157.756,14
1.157.756,14

1068/2020
2020-05-14

2020-09-30
301.638,63

301.368,63



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 H

SM
, FEV E M

ARÇO
, REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ AO
 LIM

ITE 30/04/2020
2020-02-03

341.400,83
341.400,83

674/2020
2020-04-07

2020-08-27
250.076,53

250.076,53

SU
CH

500900469
PS DE LAVAG

EM
 E TRATAM

EN
TO

 DE RO
U

PA H
O

SPITALR E DO
S 

FARDAM
EN

TO
S DO

S PRO
FISSIO

N
AIS DE FEVEREIRO

 A 
DEZEM

BRO
 DE 2019 - H

SAC

2019-02-01
289.194,68

289.194,68
650/2019

2019-04-11
2020-02-28

52.232,59
277.265,98

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
PS DE TRAN

SPO
RTE DE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S M
ARÇO

 A 31 DE 
M

AIO
 DE 2020

2020-03-02
180.561,42

180.561,42
1065/2020

2020-05-08
2020-08-27

135.141,21
153.418,95

SU
CH

500900469
PS DE LAVAG

EM
 DA RO

U
PA H

SAC FEVEREIRO
 A DEZEM

BRO
 DE 

2020
2020-02-03

325.274,31
325.274,31

700/2020
2020-04-15

2020-09-25
79.327,04

178.768,29

SU
CH

514051990
ACO

RDO
 M

O
DIFICATIVO

 CO
N

TRATO
 86 LAVAGEM

 DA RO
U

PA
2020-11-25

4.920,00
4.920,00

18804/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
SJ M

ARÇO
2020-03-02

74.589,34
74.589,34

1078/2020
2020-05-11

2020-08-27
67.119,93

67.119,93
ITAU

500142858
PS DE ALIM

EN
TAÇÃO

 ABRIL 2020 - H
CC

2020-04-01
144.719,52

144.719,52
1406/2020

2020-06-12
2020-08-27

122.947,76
122.947,76

LRH
514051990

PS de lavagem
 de roupa m

aio. Renovável m
ensalm

ente até ao lim
ite 

31/10/2019 - HSM
2019-05-02

187.535,25
187.535,25

1647/2019
2019-07-11

-
0,00

160.336,29

LRH
514051990

PS de lavagem
 de roupa m

aio. Renovável m
ensalm

ente até ao lim
ite 

31/10/2019 - HDE
2019-05-02

122.723,93
122.723,93

1649/2019
2019-07-11

2019-08-30
775,21

120.960,02

LRH
514051990

PS de lavagem
 de roupa m

aio. Renovável m
ensalm

ente até ao lim
ite 

31/10/2019 - HCC
2019-05-02

229.440,51
229.440,51

1648/2019
2019-07-11

-
0,00

216.009,33

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 H

SM
 - M

AIO
 REN

O
VÁVEL M

EN
SALM

EN
TE 

ATÉ AO
 LIM

ITE DE 30/06/2020
2020-04-30

227.600,55
227.600,55

S/N
 - 26/05/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-25
162.273,29

162.273,29

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 H
SJ - M

AIO
2020-04-30

75.060,00
75.060,00

S/N
 - 27/05/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-27
70.870,13

70.870,13

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
SJ JU

N
H

O
 A DEZEM

BRO
 

2020-06-01
525.422,21

525.422,21
9037/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-10-27
152.305,84

362.338,17

LRH
514051990

ACO
RDO

 M
O

DIFICATIVO
 CO

N
TRATO

 506 LAVAGEM
 DA RO

U
PA

2020-11-26
12.300,00

12.300,00
18803/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
PS DE TRAN

SPO
RTE DE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S JU
N

H
O

, 
REN

O
VÁVEL LIM

ITE 31/07/2020
2020-06-01

120.374,28
120.374,28

9130/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-29
60.051,35

66.386,71

U
N

ISELF
501323325

ALIM
EN

TAÇÃO
 H

SJ E H
SAC JU

LH
O

2019-07-01
270.392,02

270.392,02
2435/2019

2019-09-09
2020-04-27

236.598,62
236.598,62

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
SM

 , JU
LH

O
 REN

O
VÁVEL 

M
EN

SALM
EN

TE ATÉ LIM
ITE DE 31/12/2020

2020-07-01
184.400,37

184.400,37
10586/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-11-26
114.310,42

114.310,42

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
DE , JU

LH
O

 REN
O

VÁVEL 
M

EN
SALM

EN
TE ATÉ LIM

ITE DE 31/12/2020
2020-07-01

129.320,79
129.320,79

10590/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-29
23.779,99

23.779,99

LRH
514051990

ACO
RDO

 M
O

DIFICATIVO
 CO

N
TRATO

 574 LAVAGEM
 DA RO

U
PA

2020-11-25
7.380,00

7.380,00
18801/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

LRH
514051990

PS DE LAVAG
EM

 DA RO
U

PA H
CC , JU

LH
O

 REN
O

VÁVEL 
M

EN
SALM

EN
TE ATÉ LIM

ITE DE 31/12/2020
2020-07-01

240.031,40
240.031,40

10588/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-10-27
83.616,01

163.626,48

LRH
514051990

ACO
RDO

 M
O

DIFICATIVO
 CO

N
TRATO

 575 LAVAGEM
 DA RO

U
PA

2020-11-25
14.760,00

14.760,00
18802/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

-
0,00

0,00

U
N

ISELF
501323325

PS DE ALIM
EN

TAÇÃO
 A DO

EN
TES E PESSO

AL DO
 CH

U
LC, EPE - 

PÓ
LO

 H
SJ E H

SAC
2019-09-02

275.737,01
275.737,01

3131/2019
2019-11-13

2020-07-30
240.025,27

240.025,27

LRH
514051990

acordos m
odificativos aos contratos  876/2019 lavagem

 hde 
2019-12-23

10.574,73
10.574,73

106/2020
2020-03-04

2020-04-23
10.574,73

0,00

LRH
514051990

acordos m
odificativos aos contratos  875/2019 lavagem

 hcc 
2019-12-23

5.656,18
5.656,18

249/2020
2020-02-28

2020-04-23
5.656,18

0,00

LRH
514051990

LAVAG
EM

 E TRATAM
EN

TO
 DE RO

U
PA H

O
SPITALAR DO

 CH
U

LC, 
EPE - N

O
VEM

BRO
, REN

O
VÁVEL M

EN
SALM

EN
TE ATÉ AO

 LIM
ITE 

DE 31/12/2019 -H
DE

2019-11-04
40.907,98

40.907,98
3879/2019

2019-01-15
2020-04-23

29.631,34
0,00

LRH
514051990

LAVAG
EM

 E TRATAM
EN

TO
 DE RO

U
PA H

O
SPITALAR DO

 CH
U

LC, 
EPE - N

O
VEM

BRO
, REN

O
VÁVEL M

EN
SALM

EN
TE ATÉ AO

 LIM
ITE 

DE 31/12/2019 - H
CC

2019-11-04
76.480,17

76.480,17
3880/2019

2019-01-15
2020-03-30

45.558,25
0,00

LRH
514051990

LAVAG
EM

 E TRATAM
EN

TO
 DE RO

U
PA H

O
SPITALAR DO

 CH
U

LC, 
EPE - N

O
VEM

BRO
, REN

O
VÁVEL M

EN
SALM

EN
TE ATÉ AO

 LIM
ITE 

DE 31/12/2019 -H
SM

2019-11-04
62.511,75

62.511,75
3881/2019

2019-01-15
2020-03-31

57.049,66
0,00

Shire Pharm
aceuticals

509264662
Fator VIII recom

binante 3ª G
eração (octocog alfa 1000U

i pó sol 
inj)

2019-03-04
495.404,25

495.404,25
1020/2019

2019-05-17
2020-02-28

495.404,25
495.404,25

Shire Pharm
aceuticals

509264662
Fator VIII recom

binante 3ª G
eração (octocog alfa 2000U

i pó sol 
inj)

2019-03-04
463.698,38

463.698,38
1022/2019

2019-05-17
2020-02-28

463.698,38
463.698,38

Shire Pharm
aceuticals

509264662
Fator VIII recom

binante 3ª G
eração (octocog alfa 250 e 500U

I)
2019-03-04

91.649,80
91.649,80

1021/2019
2019-05-17

2020-02-28
29.724,73

29.724,73

Bristol M
yers Squibb

500048193
N

ivolum
ab 10m

g/m
l sol inj fr de 4 e 10 m

l IV
2019-02-14

820.038,05
820.038,05

840/2019
2019-05-17

2020-02-28
621.643,57

723.045,82



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

Takeda-Farm
 Portugal

502801204
Bentuxim

ab vedotina 50m
g pó conc sol inj fr IV

2019-03-04
384.151,63

384.151,63
1019/2019

2019-05-17
2020-02-26

384.151,66
384.151,66

Roche Farm
acêutica Q

uim
ica 

LDA
500233810

EM
ICIZU

M
AB 150 M

G
/M

L SO
L IN

J FR 0.4 M
L SC

2019-02-04
508.357,43

508.357,43
687/2019

2019-04-16
2020-02-28

508.357,46
508.357,46

Roche Farm
acêutica Q

uim
ica 

LDA
500233810

EM
ICIZU

M
AB 150 M

G
/M

L SO
L IN

J FR 1 M
L SC

2019-02-04
1.270.839,00

1.270.839,00
689/2019

2019-03-25
2020-02-28

1.173.082,19
1.173.082,19

Pfizer Biofarm
acêutica

513300376
ETAN

ERCEPT 50 M
G

/M
L SO

L IN
J CAN

ETA e SER 1 M
L  e 0,5 M

L 
SC e ETAN

ERCEPT 25M
G

/0,5M
L

2019-03-04
482.681,55

482.681,55
1055/2019

2019-05-17
2020-02-28

462.818,50
462.818,50

Sanofi - Produtos 
Farm

acêuticos, Lda.
504223933

Diversos M
edicam

entos
2020-04-16

445.157,91
445.157,91

1428/2020
2020-06-02

2020-06-28
85.949,65

85.949,65

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2020-02-05

445.200,00
445.200,00

778/2020
2020-04-17

2020-12-23
445.200,00

445.200,00
TAKEDA FARM

ACÊU
TICO

S 
PO

RTU
G

AL
502801204

VEDO
LIZU

M
AB 300 M

G
 PÓ

 CO
N

C SO
L IN

J FR IV
2019-04-03

325.445,44
325.445,44

2770/2019
2019-10-09

2020-03-23
325.445,45

325.445,45

TAKEDA FARM
ACÊU

TICO
S 

PO
RTU

G
AL

502801204
VEDO

LIZU
M

AB 300 M
G

 PÓ
 CO

N
C SO

L IN
J FR IV

2019-03-29
32.544,54

32.544,54
2769/2019

2019-10-09
2020-02-28

32.544,54
32.544,54

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-05-13

222.600,00
222.600,00

2126/2019
2019-08-16

2020-03-23
258.300,00

480.900,00
Shire Pharm

aceuticals
509264662

Factor VIII 3ªG
eração-octocog alfa de 1000U

I
2019-05-13

495.404,25
495.404,25

2480/2019
2019-09-11

2020-09-25
429.350,35

429.350,35
Shire Pharm

aceuticals
509264662

Fator VIII recom
binante 3ª G

eração (octocog alfa 2000U
i pó sol 

inj)
2019-05-22

463.698,38
463.698,38

1568/2019
2019-05-27

2020-03-23
398.965,56

398.965,56

ALEXIO
N

980553768
ECU

LIZU
M

AB 300M
G

 SO
L IN

J FR 30 M
L IV

2019-05-22
167.863,30

167.863,30
2878/2019

2019-11-15
2020-03-23

100.717,98
100.717,98

Roche Farm
acêutica, Lda

500233810
O

crelizum
ab 300M

G
 / 10M

L SO
L IN

J FR 10M
L IV

2019-05-29
957.816,00

957.816,00
2042/2019

2019-09-10
2020-03-26

957.816,00
957.816,00

Pfizer Biofarm
acêutica

513300376
Etanercept 25m

g/1m
l Sol. Inj. Ser. 0,5m

l, 50m
g/m

l sol inj 
caneta e seringa 1m

l
2019-07-02

482.681,55
482.681,55

2263/2019
2019-08-28

2020-07-23
462.832,28

462.832,28

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-07-01

742.000,00
742.000,00

2127/2019
2019-08-16

2020-05-29
445.200,00

445.200,00
ALEXIO

N
980553768

ECU
LIZU

M
AB 300M

G
 SO

L IN
J FR 30 M

L IV
2019-05-23

167.863,30
167.863,30

2879/2019
2019-11-15

2020-03-23
134.290,64

134.290,64
M

erck, S.A
500650870

Cladribina 10 M
g com

p
2019-07-26

45.251,40
45.251,40

3358/2019
2019-12-03

2020-01-31
45.251,40

45.251,40
ALEXIO

N
980553768

ECU
LIZU

M
AB 300M

G
 SO

L IN
J FR 30 M

L IV
2019-08-02

675.649,77
675.649,77

2877/2019
2019-11-15

2020-06-29
407.068,49

407.068,49
M

ERCK SH
ARP&

DO
H

M
E

500191360
Raltegravir 600m

g com
p

2019-07-05
85.131,04

85.131,04
3162/2019

2019-11-14
2020-04-29

85.130,69
85.130,69

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-07-25

296.800,00
296.800,00

2771/2019
2019-10-09

2020-05-29
296.800,00

296.800,00
Biogen Portugal

506415740
N

usinersen 2,4m
g/m

l sol inj fr 5m
l

2019-07-25
222.600,00

222.600,00
2772/2019

2019-10-09
2020-07-15

222.600,00
222.600,00

Shire Pharm
aceuticals

509264662
Fator VIII recom

binante 3ª G
eração (octocog alfa 2000U

i pó sol 
inj)

2019-08-07
463.698,38

463.698,38
2859/2019

2019-10-11
2020-07-30

463.698,38
463.698,38

Shire Pharm
aceuticals

509264662
Fator VIII recom

binante 3ª G
eração (octocog alfa 1000U

i pó sol 
inj)

2019-08-07
495.404,25

495.404,25
2860/2019

2019-10-11
2020-07-30

297.242,55
297.242,55

TAKEDA FARM
ACÊU

TICO
S 

PO
RTU

G
AL

502801204
VEDO

LIZU
M

AB 300 M
G

 PÓ
 CO

N
C SO

L IN
J FR IV

2019-07-26
488.168,16

488.168,16
2768/2019

2019-10-09
2020-09-30

184.950,92
184.950,92

Biogen Portugal Soc Farm
 

U
nipessoal

506415740
N

usinersen 2,4m
g/m

l sol inj fr 5m
l

2019-10-04
445.200,00

445.200,00
3477/2019

2019-12-13
2020-06-08

445.200,00
445.200,00

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-10-02

318.000,00
318.000,00

3742/2019
2020-01-07

2020-07-15
296.800,00

296.800,00
Pfizer Biofarm

acêutica
513300376

Etanercept 25m
g/0,5m

l, 50m
g/m

l seringa e 50m
g/m

l caneta 
2019-02-14

482.681,55
482.681,55

3475/2019
2019-12-13

2020-01-27
433.032,19

433.032,19

Bayer Portugal, Sa
500043256

O
ctocog Alfa 1000 U

I Pó Sol Inj Fr Iv
2019-05-17

318.000,00
318.000,00

3355/2019
2019-12-03

2020-01-30
155.820,00

155.820,00
M

erck, S.A
500650870

Cladribina 10 M
g com

p
2019-04-02

362.011,20
362.011,20

3476/2019
2019-12-13

2020-03-31
362.006,11

362.006,11
Biogen Portugal Soc Farm

 
U

nipessoal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-10-04

74.200,00
74.200,00

3478/2019
2019-12-13

2020-06-08
74.200,00

74.200,00

ALEXIO
N

980553768
ECU

LIZU
M

AB 300M
G

 SO
L IN

J FR 30 M
L IV

2019-10-05
176.256,46

176.256,46
3803/2019

2020-01-10
2020-12-23

176.256,46
176.256,46

M
erck, S.A

500650870
Cladribina 10 M

g com
p

2019-04-03
142.541,41

142.541,41
3356/2019

2019-12-03
2020-01-31

67.876,46
67.876,46

Roche Farm
acêutica, Lda

500233810
O

crelizum
ab 300M

G
 / 10M

L SO
L IN

J FR 10M
L IV

2019-10-08
140.479,68

140.479,68
3473/2019

2019-12-13
2020-12-30

140.479,68
140.479,68

Biogen Portugal
506415740

N
usinersen 2,4m

g/m
l sol inj fr 5m

l
2019-11-26

148.400,00
148.400,00

4003/2019
2020-01-28

2020-07-15
148.400,00

148.400,00
Shire Pharm

aceuticals
509264662

O
CTO

CO
G

 ALFA 2000 U
IPÓ

 SO
L IN

J FR IV
n/a

462.377,30
462.377,30

642/2020
2020-04-03

2020-12-31
462.377,30

462.377,30
Pfizer Biofarm

acêutica
513300376

Etanercept 25m
g/1m

l Sol. Inj. Ser. 0,5m
l, 50m

g/m
l sol inj 

caneta e seringa 1m
l

2019-11-26
482.681,55

482.681,55
4004/2019

2020-01-28
2020-11-26

148.850,00
148.850,00

M
erck, SA

500650870
Cladribina 10 M

g com
p

2019-10-29
72.401,22

72.401,22
3759/2019

2020-01-08
2020-04-27

72.401,22
72.401,22

W
erfen Portugal

501086110
REAG

EN
TES H

EM
O

STASE E TRO
M

BO
SE 

2019-02-06
90.953,95

90.953,95
622/2019

2019-04-12
2020-11-30

80.178,94
80.178,94

Arium
 Ap. Inf. Sist. Diagnostico 

Clinico U
nipessoal, Lda

502501880
REAG

EN
TES CO

RE
2020-07-17

5.975,42
5.975,42

9083/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-28
2.682,64

2.682,64

CEPH
EID IBERIA, S.L.U

. - 
Sucursal em

 Portugal,
980655684

PESQ
U

ISA DO
 N

O
VO

 CO
RO

N
O

VIRU
S 2019-nCov, PO

R PCR EM
 

TEM
PO

 REAL Teste RAPIDO
2020-10-09

111.300,00
111.300,00

14639/2020 
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-31
12.985,00

12.985,00

Factor Plus
502810645

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-09-01

14.862,09
14.862,09

12589/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-05-20
5.992,56

5.992,56

Aviquim
ica, Lda

500039720
M

áscaras Cirúrgicas - Elásticos
2020-03-11

147,60
147,60

11911/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-30
73,80

73,80

Frilabo II, Lda
507958861

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-03-23

2.952,00
2.952,00

11818/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-24
5.352,00

5.352,00

Batist M
edical Portugal, 

U
nipessoal, Lda

508592909
M

áscaras Cirúrgicas - Elásticos
2020-03-29

52.275,00
52.275,00

11912/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-06-30
50.541,00

50.541,00

H
R Protecção Lda

505766205
Luvas Exam

e N
itrilo

2020-03-30
2.430,60

2.430,60
11819/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-06-30
2.430,60

2.430,60

Q
uilaban, Lda

500399670
Respirador Partículas Classe P2

2020-03-30
239.850,00

239.850,00
11346/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-04-27
239.850,00

239.850,00

3M
 España

980560241
Respirador Partículas Classe P2

2020-04-01
76.504,03

76.504,03
11383/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-18
76.504,03

76.504,03

Arlindo M
anuel Alm

eida 
Carvalho, U

nipessoal, Lda
509446540

M
áscaras Cirúrgicas - Elásticos

2020-04-09
6.122,45

6.122,45
11913/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-06-30
6.122,45

6.122,45

Q
uilaban, Lda

500399670
M

áscaras Cirúrgicas - Elásticos
2020-04-03

244.280,46
244.280,46

11914/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-07-24
198.602,00

198.602,00

3M
 España

980560241
Respirador Partículas Classe P2

2020-04-21
76.504,03

76.504,03
11384/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-10-02
76.504,03

76.504,03

H
R Protecção Lda

505766205
Luvas Exam

e N
itrilo

2020-04-23
674,04

674,04
11823/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-06-03
674,04

674,04



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

M
edline International Portugal

510533515
M

áscaras Cirúrgicas
2020-10-01

44.098,50
44.098,50

12588/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-23
416,58

416,58

Spars, Lda
505073161

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-05-11

175,07
175,07

11825/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-06-30
169,53

169,53

Spars, Lda
505073161

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-10-15

63.849,30
63.849,30

12590/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-04
63.849,30

63.849,30

Dourom
ed, Lda

505140292
Luvas Exam

e N
itrilo

2020-05-19
1.523,97

1.523,97
sem

 nº
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-04
1.523,97

1.523,97

Spars, Lda
505073161

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-06-02

12.890,00
12.890,00

12591/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-04
12.890,00

12.890,00

M
edicinália Corm

édica
500684324

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-06-04

13.464,00
13.464,00

11826/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-24
13.464,00

13.464,00

Ezequiel Panão Jorge
501412727

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-06-30

2.000,00
2.000,00

12593/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-24
2.000,00

2.000,00

Enerre, Lda
500732680

Luvas Exam
e N

itrilo
2020-06-02

53.900,00
53.900,00

11827/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-04
53.900,00

53.900,00

M
edline International Portugal

510533515
M

áscaras Cirúrgicas - Elásticos
2020-09-01

315.000,00
315.000,00

sem
 nº

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-11-17
157.626,00

157.626,00

Dim
or Lusitana, Lda

500730741
M

áscaras Cirúrgicas - Atilhos
2020-07-23

5.875,20
5.875,20

11947/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-23
5.875,20

5.875,20

EPJM
édica, Lda

506820513
Luvas Exam

e N
itrilo

2020-07-24
37.500,00

37.500,00
11829/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-23
37.500,00

37.500,00

Q
uantaxerog

515936499
Respirador Partículas Classe P2

2020-08-02
236.160,00

236.160,00
11896/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-18
236.160,00

236.160,00

Sanofi - Produtos 
Farm

acêuticos
500134960

Concurso SPM
S - AD-2018-117

2019-03-22
378.560,87

378.560,87
1227/2019

2019-06-06
2020-04-27

101.767,98
203.535,95

Celgene Soc.U
nipessoal

507791690
Concurso SPM

S - AD-2018-108
2019-03-27

619.200,20
619.200,20

1254/2019
2019-06-06

2020-03-23
529.906,03

600.437,64
KRKA Farm

acêutica
507981227

Concurso SPM
S - CP-AC-2018-12

2019-03-29
1.324.236,91

1.324.236,91
1253/2019

2019-06-05
2020-03-23

605.203,60
605.203,60

Celgene Soc.U
nipessoal

507791690
Lenalidom

ida e Talidom
ida

2019-09-19
628.916,92

628.916,92
3223/2019

2019-03-11
2020-10-30

354.162,16
354.162,16

EM
TRÊSRG

EN
CY (H

elped 
Em

ergency)
509388906

PS DE TRAN
SPO

RTES DE DO
EN

TES DA M
FR - H

CC
2020-01-02

55.089,00
55.089,00

319/2020
2020-03-11

2020-05-28
32.135,25

41.316,75

Luso Am
bulâncias

503034657
PS DE TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES DO

M
ICILIO

 JAN
EIRO

 A 
M

ARÇO
 2020

2020-01-02
140.417,85

140.417,85
325/2020

2020-03-11
2020-05-28

35.425,62
35.425,62

SU
CH

500900469
Assistência Técnica às Instalações e Equipam

entos de 
Electrom

edicina,CH
U

LC-Fevº+M
arço-Protocolo

2020-01-31
265.091,30

265.091,30
742/2020

2020-04-16
2020-06-30

265.091,30
265.091,30

SU
CH

500900469
Prest.Servºs Assist.Técn.Inst.Eléc.e Inst.M

ecanicas do 
CH

U
LC,M

ês de M
arço de 2020

2020-02-28
418.717,76

418.717,76
1094/2020

2020-05-13
2020-08-27

418.717,76
418.717,76

SU
CH

500900469
Assistência Técnica às Instalações e Equipam

entos de 
Electrom

edicina,CH
U

LC-Abril-Protocolo
2020-03-20

132.545,65
132.545,65

1286/2020
2020-06-02

2020-07-29
132.545,65

132.545,65

SU
CH

500900469
Prestação Servºs Assistência Técnica às Instalações Eléctricas e 
Inst.M

ecânicas-CH
U

LC-Julho-Dezº-2020
2020-06-08

3.064.930,49
3.064.930,49

1871/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-10-27
1.884.155,35

1.884.155,35

LU
SO

 AM
BU

LÂN
CIAS

503034657
PS DE TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES DO

M
ICILIO

 ABRIL A JU
N

H
O

 
2020

2020-04-01
140.417,85

140.417,85
1431/2020

2020-06-15
2020-08-27

18.232,30
18.232,30

SU
CH

500900469
Prestação de Servºs de Auditoria e Controlo Técnico de 
Segurança de Inst.AVAC e Coorden.AG

IE-M
arço

2020-02-28
92.103,99

92.103,99
1127/2020

2020-05-13
2020-12-23

92.103,99
92.103,99

SU
CH

500900469
Prest.Servºs Assist.Técn.Inst.Eléc.e Inst.M

ecanicas do 
CH

U
LC,M

ês de Abril de 2020
2020-03-18

418.717,76
418.717,76

1289/2020
2020-06-02

2020-07-23
418.717,76

418.717,76

SU
CH

500900469
Prestação de Servºs de Auditoria e Controlo Técnico de 
Segurança de Inst.AVAC e Coorden.AG

IE-Abril
2020-03-18

92.103,99
92.103,99

1288/2020
2020-06-02

2020-12-23
92.103,99

92.103,99

SU
CH

500900469
Prestação Servºs Assistência Técnica às Instalações e 
Equip.Electrom

edicina-CH
U

LC-M
aio-2020

2020-05-01
132.545,65

132.545,65
1730/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-27
132.545,65

132.545,65

SU
CH

500900469
Prestação Servºs Assistência Técnica às Instalações Eléctricas e 
Inst.M

ecânicas-CH
U

LC-M
aio-2020

2020-05-01
418.545,65

418.545,65
1731/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-08-27
418.717,76

418.717,76

SU
CH

500900469
Prestação de Servºs de Auditoria e Controlo Técnico de 
Segurança de Inst.AVAC e Coorden.AG

IE-M
aio

2020-05-01
92.103,99

92.103,99
1729/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-23
92.103,99

92.103,99

SU
CH

500900469
Prestação Servºs Assistência Técnica às Instalações Eléctricas e 
Inst.M

ecânicas-CH
U

LC-junho-2020
2020-06-01

418.717,75
418.717,75

1928/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-09-25
418.717,76

418.717,76

SU
CH

500900469
Prestação de Servºs de Auditoria e Controlo Técnico de 
Segurança de Inst.AVAC e Coorden.AG

IE-junho
2020-06-01

92.103,99
92.103,99

1929/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-23
92.103,99

92.103,99

LU
SO

 AM
BU

LÂN
CIAS

503034657
PS TRAN

SPO
RTE DE DO

EN
TES DO

M
ICILIO

 JU
LH

O
 A SETEM

BRO
 

2020-07-01
140.417,85

140.417,85
10592/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-23
19.145,21

19.145,21

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
PS TRAN

SPO
RTE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S, N
O

 AM
BITO

 DO
 

CO
VID-19

2020-07-30
75.368,57

75.368,57
11909/2020

Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-29
10.022,80

17.247,90



Contratação Adm
inistrativa - situação dos contratos

Entidade - Denom
inação

Entidade - N
IPC

Contrato - O
bjeto

Contrato - Data
Valor do Contrato 
C/ IVA

Preço Contratual 
C/ IVA

Visto do TC - N
.º do 

registo
Visto do TC - Data

Data do 1º 
Pagam

ento
Pagam

entos no 
período - Trabalhos 
norm

ais

Pagam
entos no 

período - Revisão 
de preços

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
a m

ais

Pagam
entos no 

período - Trabalhos 
de suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos no 

período - O
utros 

trabalhos, incluíndo 
os trabalhos a 
m

enos

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos norm
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Revisão de preços

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos a m
ais

Pagam
entos 

acum
ulados - 

Trabalhos de 
suprim

ento de 
erros e om

issões

Pagam
entos 

acum
ulados - 

O
utros trabalhos, 

incluíndo os 
trabalhos a m

enos

O
bservações

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
PS DE TRAN

SPO
RTE DE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S 
2020-07-28

49.098,62
49.098,62

11845/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-29
31.077,90

31.077,90

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R 
EM

TRÊSRG
EN

CY, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

SU
L SU

ESTE, ASSO
CIAÇÃO

 
H

U
M

AN
ITÁRIA DO

S 
BO

M
BEIRO

S VO
LU

N
TÁRIO

S DO
 

DAFU
N

DO
, LU

ISA TO
DI, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS

509388906, 501144781, 501177612, 506403009, 514188987, 509989276, 514472545
PS TRAN

SPO
RTE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S - H
SJ, H

SAC, H
SM

, H
CC 

- 1ª Q
U

IN
ZEN

A
2020-07-31

49.050,35
49.050,35

11948/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-29
15.698,13

19.763,84

Luso Am
bulâncias

503 034 657
PS DE TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S PARA O
 

CH
U

LC, EPE - M
AIO

 2019
2019-05-02

53.646,14
53.646,14

1687/2019
2019-07-15

2020-05-28
4.792,44

52.163,46

Luso Am
bulâncias

503 034 657
PS DE TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES DO

M
ICILIO

 PARA O
 CH

U
LC, 

EPE - JU
N

H
O

 A SETEM
BRO

 2019
2019-05-29

187.223,80
187.223,80

2091/2019
2019-08-14

2020-03-30
3.731,32

64.138,77

AG
RU

PAM
EN

TO
 DE EM

PRESAS 
CO

N
STITU

IDO
 PO

R  LU
ISA 

TO
DI, EM

TRÊSRG
EN

CY, 
ASSO

CIAÇÃO
 H

U
M

AN
ITÁRIA 

DO
S BO

M
BEIRO

S 
VO

LU
N

TÁRIO
S DO

 SU
L SU

ESTE, 
ASSO

CIAÇÃO
 H

U
M

AN
ITÁRIA 

DO
S BO

M
BEIRO

S 
VO

LU
N

TÁRIO
S DO

 DAFU
N

DO
, 

2LIG
H

TS, CIRCU
LO

 DIVIN
AL, 

TRAN
SCO

N
FO

RTO
 

AM
BU

LÂN
CIAS, ASSO

CIAÇÃO
 

H
U

M
AN

ITÁRIA DO
S 

BO
M

BEIRO
S VO

LU
N

TÁRIO
S DO

 
M

O
N

TIJO
, LO

U
RESM

ACAS, 
AM

BU
LÂN

CIAS. LDA.

506403009, 509388906, 501144781, 501177612,  514188987, 509989276, 514472545, 501102906, 504027140
PS TRAN

SPO
RTE DO

EN
TES IN

TERN
ADO

S - H
SJ, H

SAC, H
SM

, H
CC 

- 2ª Q
U

IN
ZEN

A
2020-08-14

49.050,35
49.050,35

11949/2020
Art.º 6.º - Lei 1-
A/2020 de 19 de 
m

arço

2020-12-18
6.360,62

6.360,62

EM
TRÊSRG

EN
CY 

509388906
PS de transporte de doentes em

 am
bulância do CH

U
LC - Pólo 

H
CC - M

FR
2019-08-01

22.953,75
22.953,75

2817/2019
2019-10-14

2020-05-28
22.953,75

22.953,75

Luso Am
bulâncias

503 034 657
PS DE TRAN

SPO
RTES DE DO

EN
TES DO

M
ICILIO

2019-10-04
362.011,20

362.011,20
3495/2019

2019-12-12
2020-03-30

54.196,29
54.196,29
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M
apa de alterações ao plano plurianual de investim

entos

M
odificação

Dotação atual
Dotação 
corrigida

Ano t+1
Ano t+2

Ano t+3
Ano t+4

Outros
(+/-)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13) = (7) - (6)
Melhoria Acesso

CHULC1
PIIC-Informatização do Circuito de Patologia Clinica

2018-07-01
2020-12-31

2.623,98
66.914,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
64.290,02

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC2

SAMA-Auditoria SI Auditoria Sistemas de Informação
2016-01-01

2016-12-31
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC3
SAMA-Expansão do processo clínico eletrónico

2019-06-01
2020-12-31

884.600,46
117.874,18

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-766.726,28

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC4

Obras de beneficiação do Serviço de Procriação Medicamente Assistida 
(PMA), Maternidade Alfredo da Costa (MAC)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC5

Obras de Remodelação do Bloco Operatório Central do HSJ
300.000,00

0,00
900.000,00

891.000,00
0,00

-
0,00

-300.000,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC6
Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a 
modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente 
especializada (Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000017)

2017-02-17
2017-12-31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC7

Obras nos Serviços Farmacêuticos – Unidade de Preparação do Hospital 
de São José

2018-04-01
2020-12-31

135.406,11
198.779,53

0,00
0,00

0,00
-

0,00
63.373,42

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC8

Obras para a Remodelação das Infraestruturas de Categoria C, 
lnformáticas e de Segurança do Serviço 4 - Cardiotorácica e Salas do 
Bloco Operatório —

 Hospital de Santa Marta

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Evitar a interrupção da prestação de cuidados 
a curto prazo

CHULC9
Obras para construção dos depósitos de reserva de água e redes de 
distribução no Hospital Curry Cabral

2021-01-01
2022-12-31

0,00
0,00

578.100,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC10

Storage
2020-01-01

2020-12-31
123.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-123.000,00
0

CHULC11
POSEUR - Intervenção integrada multisectorial no desempenho energético 
do edifício e equipamentos da Consultas Externas do HCC

2017-09-01
2020-12-31

31.037,91
3.394,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-27.643,91

0
CHULC12

POSEUR - Reabilitação energética do edifício administrativo do HCC
2017-09-01

2020-12-31
71.445,78

0,00
9.682,46

0,00
0,00

-
0,00

-71.445,78

0
CHULC13

POSEUR - Reabilitação energética do HDE
2017-09-01

2020-12-31
293.055,00

0,00
487.606,00

0,00
0,00

-
0,00

-293.055,00
0

CHULC14
POSEUR - Reabilitação energética dos edifícios da infecciologia do HCC

2017-09-01
2020-12-31

77.342,00
0,00

23.263,00
0,00

0,00
-

0,00
-77.342,00

0
CHULC15

POSEUR - Reabilitação energética dos edifícios do núcleo central do HCC
2017-09-01

2020-12-31
486.781,00

0,00
355.804,00

0,00
0,00

-
0,00

-486.781,00

0
CHULC16

POSEUR-01-1203-FC-000108 Maternidade Alfredo da Costa (MAC)
2017-09-01

2020-12-31
412.404,00

0,00
285.134,00

0,00
0,00

-
0,00

-412.404,00

0
CHULC17

Renovação e dotação de novos equipamentos médico-pesados (Da Vinci)
2.350.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-2.350.000,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC18

SAMA-Sistema de Custeio para apuramento de custos por doente tratado, 
face às diferenças tipológicas de prestação assistencial no CHLC, EPE

2016-09-01
2018-12-31

177.869,52
95.140,50

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-82.729,02

0
CHULC19

Ativos de rede
2020-01-01

2020-12-31
86.100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-86.100,00
0

CHULC20
SAMA-Utilização de sistemas integrados de avaliação online da qualidade 
dos serviços prestados pelo CHLC, EPE

2016-09-01
2018-12-31

231.217,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-231.217,00

0
CHULC21

SAMA-Virtualização dos postos de trabalho
2016-01-04

2016-06-30
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
0

CHULC22
Via Verde Coronária do CHLC

2019-05-01
2019-12-31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC23

PIIC-Unidade Orto-Geriátrica
2018-07-01

2021-12-31
334.818,29

41.758,50
82.904,00

0,00
0,00

-
0,00

-293.059,79
Melhoria Acesso

CHULC24
Postos de trabalho

2020-01-01
2020-12-31

221.400,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-221.400,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC25

SAMA -Melhoria do Acesso e Qualidade na dispensa do medicamento ao 
utente

2020-01-01
2020-12-31

226.800,00
34.390,80

120.758,11
0,00

0,00
-

0,00
-192.409,20

0
CHULC26

LEAN - MCDT Capacitação da Administração Pública
2019-12-01

2020-12-31
311.993,92

0,00
94.650,00

0,00
0,00

-
0,00

-311.993,92

Pagam
entos

Datas 

Objectivo
Num

ero do projeto
Designação do projeto

Inicio
Fim

Ano t
Periodos seguintes



M
apa de alterações ao plano plurianual de investim

entos

M
odificação

Dotação atual
Dotação 
corrigida

Ano t+1
Ano t+2

Ano t+3
Ano t+4

Outros
(+/-)

Pagam
entos

Datas 

Objectivo
Num

ero do projeto
Designação do projeto

Inicio
Fim

Ano t
Periodos seguintes

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC27

Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a 
modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente 
especializada (Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000034)

2018-04-02
2019-03-31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC28

Virtualização Servidores
2020-01-01

2020-10-31
217.710,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-217.710,00
0

CHULC29
SAMA-Gestão Documental

2019-11-01
2021-12-31

303.175,00
0,00

84.051,50
0,00

0,00
-

0,00
-303.175,00

Melhoria Acesso
CHULC30

PIIC-Unidade de Hospitalização domiciliária
2019-07-01

2020-12-31
631.843,34

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-631.843,34
Melhoria Acesso

CHULC31
PIIC-Automonização de crianças e familias c/Nutricão Parentérica no 
domicilio

2019-07-01
2020-12-31

187.247,22
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-187.247,22

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC32

SAMA-App PerlDoce - Percurso Integrado do Doente no CHLC
2019-11-01

2021-12-31
72.985,56

0,00
17.000,00

0,00
0,00

-
0,00

-72.985,56
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC34
Software- sistema de informação

2019-01-01
2020-10-31

303.810,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-303.810,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC35

Material  diverso-eq. informático
2019-01-01

2022-10-31
177.120,00

0,00
19.680,00

0,00
0,00

-
0,00

-177.120,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC36
Substituição do inversor Rede Grupo do PT2 ala sul do HSJ

2020-01-01
2020-12-31

184.500,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-184.500,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC 37

Remodelação do Bloco Operatório de Cir.Vascular/Pneumologia
2020-04-01

2020-12-31
177.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-177.000,00
Melhoria Acesso

CHULC38
Obras de remodelação/ampliação da Urgência Geral Polivalente-Hospital 
de São José

2019-05-01
2019-12-31

261.925,09
1.055.193,11

0,00
0,00

0,00
-

0,00
793.268,02

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC41

Fornecimento e montagem de pavimentos
2020-01-01

2020-06-30
39.740,59

39.740,59
0,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC42
Obra de remodelação do Serviço de Gastro

2020-10-01
2022-12-31

185.000,00
0,00

789.160,00
649.440,00

0,00
-

0,00
-185.000,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC43

Rermodelação do atendimento da consulta externa
2020-03-01

2020-12-31
175.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-175.000,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC44
Remodelação da sala de espera da consulta externa

2020-08-01
2021-12-31

36.863,10
36.863,10

86.013,90
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC45

Eficienciaenergética-substituição  de iluminação
2020-09-01

2020-12-31
150.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-150.000,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC46
Remodelaçao do sistema de alimentaçao em média tensão (MT) e 
distribuição em baixa tensão (BT) no HCC

2020-11-01
2022-12-31

45.000,00
0,00

900.000,00
900.000,00

0,00
-

0,00
-45.000,00

Evitar a interrupção da prestação de cuidados 
a curto prazo

CHULC47
Substituição da cobertura da Farmácia do HSAC/HSJ

2020-09-01
2020-12-31

150.043,31
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-150.043,31

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC48

Impermeabilização terraço da urgência e fachadas do pátio do relógio HSJ
2020-09-01

2020-12-31
214.020,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-214.020,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC49

Beneficiação e Impermeabilização das coberturas no Ediíicio da 
Radiologia/Farmácia e Edifício Central do HCC

2020-09-01
2020-12-31

110.700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-110.700,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC50

Substituição das coberturas em fibrocimento no CHULC
2020-03-01

2022-12-31
100.000,00

0,00
400.000,00

251.907,86
0,00

-
0,00

-100.000,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC51
Beneficiação das fachadas do arquivo e dietética HSJ

2020-09-01
2020-12-31

43.050,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-43.050,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC50

Substituição das coberturas em fibrocimento no CHULC
2020-03-01

2022-12-31
100.000,00

0,00
400.000,00

251.907,86
0,00

-
0,00

-100.000,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC51
Beneficiação das fachadas do arquivo e dietética HSJ

2020-09-01
2020-12-31

43.050,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-43.050,00

Melhoria Acesso
CHULC52

Revisão do Sistema de Infra-Estruturas Electricas e montagem de novas 
UPS's nas centrais telefónicas do CHULC

2020-10-01
2020-12-31

65.497,50
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-65.497,50

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC53

Substituição de Elevador nº9
2020-02-01

2020-12-31
60.885,00

60.885,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC54
Substituiçao do Elevador nº 5

2020-06-01
2020-12-31

100.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-100.000,00

Evitar a interrupção da prestação de cuidados 
a curto prazo

CHULC55
Fornecimento e montagem de 2 depósitos de água quente com 2 
permutadores

2020-09-01
2020-12-31

30.805,98
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-30.805,98

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC56

Transferência do S. Neurologia do HSAC para SO Neurociências HSJ
2020-09-01

2021-12-31
60.000,00

0,00
290.000,00

0,00
0,00

-
0,00

-60.000,00

Melhoria Acesso
CHULC57

Obras de reparação e conservação
2020-07-01

2020-12-31
300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-300.000,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC58
Electrocardiografos

2020-09-01
2021-12-31

123.000,00
0,00

61.500,00
0,00

0,00
-

0,00
-123.000,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC59

Monitores Multiparametros
2020-09-01

2020-12-31
615.000,00

0,00
615.000,00

0,00
0,00

-
0,00

-615.000,00
Melhoria Acesso

CHULC60
Outro Equipamento Hoteleiro

2020-01-01
2020-12-31

500.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-500.000,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC61

Instalação do TAC HSM no HCC
2020-01-01

2020-12-31
250.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-250.000,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC62
Renovação Tecnologica da Angiografia HSAC

2020-01-01
2020-12-31

230.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-230.000,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC63

Esterilizadores
2020-01-01

2020-12-31
210.000,00

0,00
90.000,00

0,00
0,00

-
0,00

-210.000,00
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Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC64

Equipas de Estomatologia
2020-01-01

2020-12-31
120.000,00

0,00
80.000,00

0,00
0,00

-
0,00

-120.000,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC65
Desfibrilhadores

2020-01-01
2020-12-31

129.150,00
0,00

55.350,00
0,00

0,00
-

0,00
-129.150,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC66

Cardiotocógrafos
2020-01-01

2020-12-31
150.675,00

0,00
64.575,00

0,00
0,00

-
0,00

-150.675,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC67
Ecografos para diversas  funcionalidades

2020-01-01
2020-12-31

694.458,00
0,00

231.486,00
231.486,00

0,00
-

0,00
-694.458,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC68

Arco em C
2020-01-01

2020-12-31
774.900,00

0,00
258.300,00

258.300,00
0,00

-
0,00

-774.900,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC69
Rx portátil-digital direto motorizado

2020-01-01
2021-12-31

590.400,00
0,00

147.600,00
0,00

0,00
-

0,00
-590.400,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC70

Camas internamento
2020-01-01

2020-12-31
246.000,00

0,00
246.000,00

246.000,00
0,00

-
0,00

-246.000,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC71
Camas cuidados intensivos

2020-01-01
2020-12-31

167.567,00
0,00

167.567,00
167.567,00

0,00
-

0,00
-167.567,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC72 

Frigorificos de Medicação
2020-01-01

2021-12-31
165,00

0,00
111,00

0,00
0,00

-
0,00

-165,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC73
Máquina de Lavar e Desinfetar Arrastadeiras

2020-01-01
2022-12-31

332.100,00
0,00

110.700,00
110.700,00

0,00
-

0,00
-332.100,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC74

Aspirador de secreções
2020-01-01

2022-01-01
55.350,00

0,00
27.675,00

9.225,00
0,00

-
0,00

-55.350,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC75
Elevador de doentes

2020-01-01
2022-01-02

98.400,00
0,00

98.400,00
49.200,00

0,00
-

0,00
-98.400,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC76

Marquesas  operatórias
2020-01-01

2022-01-03
442.800,00

0,00
332.100,00

332.100,00
0,00

-
0,00

-442.800,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC77
Candeeiros cirúrgicos

2020-01-01
2022-01-04

369.000,00
0,00

123.000,00
123.000,00

0,00
-

0,00
-369.000,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC78

Candeeiros de observação
2020-01-01

2020-12-31
27.675,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-27.675,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC79
Camaras de Fluxo Laminar

2020-01-01
2022-12-31

73.800,00
0,00

147.600,00
24.600,00

0,00
-

0,00
-73.800,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC80

Sondas de Ecocardiografia transesofágica
2021-01-01

2021-12-31
0,00

0,00
24.000,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC81
Gestor de Pacemaker

2020-01-01
2020-12-31

14.300,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-14.300,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC82

Equipamento Nutrição
2020-01-01

2020-12-31
53.405,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-53.405,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC83
Equipamentos para ECMO

2020-01-01
2020-12-31

166.050,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-166.050,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC84

Videolaringoscopia
2020-01-01

2020-12-31
262.623,45

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-262.623,45
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC85
Seringas Infusoras

2020-01-01
2021-12-31

170.785,50
0,00

170.785,50
0,00

0,00
-

0,00
-170.785,50

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC86

Instrumental Cirurgico
2020-01-01

2021-12-31
350.000,62

0,00
350.000,61

0,00
0,00

-
0,00

-350.000,62
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC87
Equipamento para a Medicina Física e Reabilitação

2020-01-01
2020-12-31

49.200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-49.200,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC88

Equipamento para Neurofisiologia
2020-01-01

2021-12-31
59.421,03

0,00
30.750,00

0,00
0,00

-
0,00

-59.421,03
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC89
Equipamento Nutrição

2020-01-01
2021-12-31

50.676,00
0,00

67.650,00
0,00

0,00
-

0,00
-50.676,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC90

Equipamentos para ORL
2020-01-01

2021-12-31
11.039,25

0,00
11.039,25

0,00
0,00

-
0,00

-11.039,25
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC91
Motores cirurgicos

2020-01-01
2020-12-31

213.651,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-213.651,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC92

Incubadoras para Cuidados Intermédios
2020-01-01

2020-12-31
68.880,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-68.880,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC93
Camas de parto

2020-01-01
2020-12-31

295.200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-295.200,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC94

Macas e marquesas diversas
2020-01-01

2021-12-31
51.075,75

0,00
51.075,75

0,00
0,00

-
0,00

-51.075,75
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC95
Equipamentos MAPA

2020-01-01
2020-12-31

36.900,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-36.900,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC96

Dermatoscópios
2020-01-01

2020-12-31
12.300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-12.300,00
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC97
Compressor automático externo

2020-01-01
2020-12-31

36.900,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-36.900,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHUCL98

Equipamento para manometria esofágica e enteroscopia
2020-01-01

2020-12-31
139.595,16

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-139.595,16
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC99
Equipamento para broncoscopia pediátrica e neonatal

2020-01-01
2020-12-31

49.200,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-49.200,00

Melhoria Eficiência e Produtividade
CHULC100

Máquina para reprocessamento de endoscópios
2020-01-01

2020-12-31
217.301,64

0,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-217.301,64
Melhoria Eficiência e Produtividade

CHULC101
Equipamento diverso para enfermaria

2020-01-01
2022-12-31

714.371,70
0,00

714.371,70
0,00

0,00
-

0,00
-714.371,70

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC102

Remodelação do Pavilhâo L do HCC
2020-01-01

2020-06-30
100.000,00

100.000,00
0,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC103
Substituição da rede distribuição e construção de depósitos de reserva de 
água da MAC

2021-01-01
2021-12-31

0,00
0,00

333.748,05
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC104

Remodelação das infra-estruturas electricas do Bloco da Cardio Torácica 
no HSM 

2021-01-01
2021-12-31

0,00
0,00

198.693,41
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC105

Remodelação da cobertura do torreão no HDE
2022-01-01

2022-12-31
0,00

0,00
0,00

92.250,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC106
Substituição das coberturas e janelas da MAC

2022-01-01
2023-12-31

0,00
0,00

0,00
10.762,42

250.000,00
-

250.000,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC107

Remodelação da Hematologia HSAC
2021-01-01

2022-12-31
0,00

0,00
800.000,00

368.500,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC108
Remodelação do novo Grupo Gerador de 400KVA da MAC

2021-01-01
2021-12-31

0,00
0,00

135.300,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC109

Remodelação da rede distribuição de água do HSJ
2021-01-01

2022-12-31
0,00

0,00
130.000,00

300.500,00
0,00

-
0,00

0,00
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Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC110

Remodelação da rede distribuição de água do HSAC
2021-01-01

2022-12-31
0,00

0,00
51.400,00

170.000,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC111
Remodelação da Infeciologia do HDE

2021-01-01
2023-12-31

0,00
0,00

70.000,00
254.035,91

250.000,00
-

0,00
0,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC112

Remodelação da Infeciologia do HCC
2021-01-01

2023-12-31
0,00

0,00
90.000,00

329.550,00
300.000,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC113
Remodelação das Medicinas HSAC

2021-01-01
2022-12-31

0,00
0,00

60.000,00
370.500,00

0,00
-

0,00
0,00

Melhoria Acesso
CHULC114

Substituição do Elevador nº4
2021-01-01

2021-12-31
0,00

0,00
100.000,00

0,00
0,00

-
0,00

0,00
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC115
Substituição dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (para-
raios)

2021-01-01
2031-12-31

0,00
0,00

160.000,00
0,00

0,00
-

0,00
0,00

0
CHULC116

TriDigital @
Cuida(SAMA-POCI-02-0550-FERDER-04-3958)

2020-10-01
2021-12-31

5.000,00
0,00

994.724,20
0,00

0,00
-

0,00
-5.000,00

0
CHULC117

Aquisição de equipamento de tecnologia avançada que permita a 
modernização tecnológica de diagnóstico e terapêutica altamente 
especializada (Candidatura LISBOA-06-4842-FEDER-000048)

2019-04-01
2020-06-30

1.746.279,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-1.746.279,00

0
CHUL118

Rastreabilidae de dispositivos medicos (SAMA-POCI-02-0550-FERDER-04-
3990)

2020-10-02
2021-12-31

25.000,00
0,00

155.000,00
0,00

0,00
-

0,00
-25.000,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC119

Obras diversas para combate ao  COVID 19
2020-03-13

2020-12-31
2.476.495,00

301.954,96
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-2.174.540,04
Melhoria da Segurança e Qualidade

CHULC120
Obra de ampliação dos Cuidados Intensivos , para combate ao COVID 19

2020-06-01
2020-12-31

1.500.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-

0,00
-1.500.000,00

Melhoria da Segurança e Qualidade
CHULC121

Equipamentos diversos COVID 19
2020-03-13

2020-12-31
3.273.927,00

678.027,18
0,00

0,00
0,00

-
0,00

-2.595.899,82

Nota: Existem linhas que não têm valor porque correspondem a investimentos realizados antes de 2020. Contudo decidiu-se que permanrciam neste mapa para o mesmo coincidir co o constante no PAO 2020.
TOTAL
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

ENQUADRAMENTO 

1. Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, designadamente, a alínea 

g) do n.º 1 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), as alíneas a) 

e h), do n.º 2, do artigo 16.º dos Estatutos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa 

Central EPE (CHULC), aprovados pelo Anexo II ao DL n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 

e no âmbito do mandato conferido, compete ao Conselho Fiscal dar parecer sobre o 

relatório de gestão e elaborar relatório anual global sobre a sua ação fiscalizadora.  

2. O Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2020, que incluem as Demonstrações 

financeiras, as Demonstrações orçamentais e correspondentes anexos, são da 

responsabilidade do Conselho de Administração do CHULC. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

3. No decurso do exercício de 2020, o Conselho Fiscal acompanhou a atividade do 

CHULC com a periodicidade e a extensão adequadas, tendo vigiado a observância 

dos estatutos e da Lei. O Conselho de Administração e os serviços do CHULC 

prestaram todos os esclarecimentos solicitados e as informações necessárias ao 

Conselho Fiscal, que no âmbito das suas competências emitiu os seguintes 

documentos. 

a) Parecer sobre o PAO 2020 aprovado pelo Conselho de Administração e tendo 

por base o relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas, em cumprimento do 

disposto no n.º 5 do artigo 15.º dos Estatutos do CHULC; 

b) quatro relatórios trimestrais ao abrigo do n.º 4.º do artigo 16.º dos Estatutos do 

CHULC, com base nas informações e nos relatórios trimestrais de execução 

orçamental elaborados pelo Conselho de Administração e pelo Revisor Oficial 

de Contas. 
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c) Relatório de Análise de Benchmarking – 2020; 

d) Parecer sobre a validação de faturas antigas reclamadas pelo SUCH não 

confirmadas, para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 16.º dos 

Estatutos do CHULC. 

4. No âmbito do processo de encerramento das contas o Conselho Fiscal analisou o 

Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2020 do CHULC, que incluem as 

Demonstrações financeiras, as Demonstrações orçamentais e correspondentes 

anexos. A preparação das demonstrações financeiras é da responsabilidade do 

Conselho de Administração do CHULC, tendo sido aprovadas na sua reunião de 31 

de maio de 2021. 

5. A informação prestada pelo CHULC no relatório de gestão cumpre, em termos gerais, 

os requisitos estabelecidos no artigo 66.º do CSC, bem como o quadro normativo 

específico para as entidades do setor publico empresarial, integrando um capítulo 

relativo ao cumprimento das obrigações legais, conforme instruções da Direção-Geral 

do Tesouro e Finanças (DGTF) sobre o processo de prestação de contas referentes a 

2020. 

6. Foi dado cumprimento ao Princípio da Unidade de Tesouraria previsto no artigo 28.º 

do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo Decreto Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro, e ainda no artigo 86.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.  

7. O Conselho Fiscal recebeu a comunicação do Revisor Oficial de Contas (ROC) 

prevista no n.º 6 do Art.º 24 da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro e do Art.º 63 da Lei 

n.º 140/2015, de 7 de setembro, relativamente à sua objetividade e independência 

durante a realização da auditoria e que prestou, para além daqueles a que se encontra 

obrigado enquanto auditor do CHULC, os serviços adicionais de análise das faturas 

entre o ano de 1997 e 2019 reclamadas pela SUCH, para os quais foi dada aprovação 

prévia pelo Conselho Fiscal. 

8. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2020 do 

CHULC apresentado pelo Conselho de Administração, bem como a Certificação Legal 

das Contas (CLC) emitida pelo ROC, da qual constam três reservas por limitação de 

âmbito e duas ênfases, sendo uma relacionada com a situação da pandemia COVID19 

e outra com o facto de se ter procedido à reexpressão das contas de 2019 de forma a 
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acomodar a regularização de incorreções nas amortizações de exercícios anteriores e 

de subsídios ao investimento, que merecem o nosso acordo. 

9. Dando cumprimento ao n.º 2 do artigo 54.º do Regime Jurídico do Setor Público 

Empresarial, o Conselho Fiscal aferiu o cumprimento da exigência de apresentação 

de Relatório de Governo Societário relativo ao exercício de 2020, verificando que dele 

constam as informações reguladas no Capítulo II – Secção II da legislação citada, e 

foi elaborado em conformidade com o modelo disponibilizado pela UTAM, tendo 

emitido, para o efeito, parecer em 18 de maio de 2021. 

10. O Conselho Fiscal verificou também o cumprimento das orientações legais e as 

instruções emitidas pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças sobre o processo de 

prestação de contas referente a 2020, designadamente, quanto às determinações 

legais vigentes para o Setor Empresarial do Estado, incluindo o cumprimento das 

orientações relativas às remunerações vigentes em 2020, evidenciando-se os 

seguintes aspetos: 

• O prazo médio de pagamentos que se situava nos 274 dias (295 dias em 2019), 

com uma redução de 21 dias, essencialmente em resultado das transferências 

mensais relativas aos adiantamentos do Contrato Programa, num total de 49,5 

milhões de euros, que foram atribuídas de forma consignada, apesar do acréscimo 

da dívida a fornecedores externos, face ao período homologo, de cerca de 14,9 

milhões de euros, atingindo no final de 2020 um valor de 130,9 milhões de euros, 

dos quais, 65,9 milhões de euros correspondem a um prazo até 90 dias.  

• Apesar da existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas para o triénio 2016-2018, aprovado em janeiro 2016 e prorrogado para 

2019 (despacho do Conselho de Administração de 27 de setembro de 2018), o 

Relatório Identificativo das Ocorrências de 2020 não foi realizado, encontrando-se 

em elaboração o relatório referente a 2019, estando, à data de fecho deste 

relatório, pulicado apenas o relatório de 2018. 

11. A RCM 38/2019, de 20 de fevereiro, que nomeou os membros do Conselho de 

Administração do CHULC, autorizou a acumulação de funções da atividade de 

docência em estabelecimentos de ensino superior público, ou de interesse público, 

designadamente da Enfermeira Diretora, não fixando a duração do número de horas 
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semanais para o exercício de docência. Nesta medida não foi possível aferir do 

cumprimento do limite legal do número de horas de exercício de funções, em virtude 

da ausência de informação para o efeito. 

12. O Conselho Fiscal apreciou ainda o Relatório Adicional do Revisor Oficial de Contas 

ao Órgão de Fiscalização referente ao exercício de 2020, emitido ao abrigo do artigo 

24.º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, 

de 7 de setembro.  

13. O Conselho Fiscal verificou ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 

451.º do CSC, tendo sido elaborada a “demonstração não financeira” prevista no artigo 

66.º-B do mesmo CSC, a qual foi incluída no seu Relatório de Gestão e em anexo 

autónomo do seu Relatório de Governo Societário. 

14. Relativamente aos gastos operacionais, verifica-se um agravamento generalizado, 

desde logo pelo impacto direto nos gastos de 26,6 milhões de euros decorrente do 

efeito da pandemia COVID 19, sendo que: 

• quanto aos gastos com pessoal corrigidos dos impactos da Lei do OE/2020, 

conduzem ao agravamento de 11,0 milhões de euros, decorrente, nomeadamente, 

das novas contratações, que tiveram um incremento de 227 pessoas, da reposição 

salarial, do aumento remuneratório dos enfermeiros especialistas, do acréscimo do 

trabalho extraordinário e suplementos, do aumento do valor/hora e dos Prémios 

COVID’19. 

• ao nível dos fornecimentos e serviços externos, num total de 63,2 milhões de 

euros, verifica-se um aumento de 2,6%, devido às diversas prestações de serviço 

contratadas pelo CHULC, pelas necessidades acrescidas de medidas cautelares 

com os doentes e profissionais e ao nível da Limpeza e Higiene, Vigilância e 

Segurança e Transportes de Doentes e, por outro lado, à redução significativa da 

atividade assistência que implicou uma redução na requisição de MCDT´s a 

entidades externas, pela redução do SIGIC e da Assistência Médica no 

Estrangeiro, como consequência direta da Pandemia COVID’19. 

15. Considerando os documentos de prestação de contas, que inclui a proposta de 

aplicação de resultados, bem como a Certificação Legal das Contas emitida pelo ROC, 

o Conselho Fiscal entendeu referir que: 
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• Até à presente data, os Relatórios de Gestão e Contas relativos aos exercícios de 

2014 a 2019 não foram ainda objeto de aprovação ao abrigo do exercício da função 

acionista previsto no artigo 38.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, 

pese embora tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração e 

certificadas pelo Fiscal Único a prestação de contas de 2014 e 2015, à data em 

funções. 

• O Relatório de Gestão cumpre as orientações legais sobre a evolução da gestão 

da entidade, incluindo um capítulo sobre o cumprimento das respetivas obrigações 

legais, refletindo a atividade do CHULC ao longo do exercício e a sua evolução 

económica e financeira face ao período homologo, evidenciando os factos mais 

relevantes; 

• O Relatório de Gestão não inclui as informações de contabilidade de gestão, 

conforme previsto na NCP-27 Contabilidade de Gestão, do Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas em virtude de não 

ter sido ainda implementado um Sistema de Contabilidade de Gestão pelo CHULC. 

•  As demonstrações financeiras apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em 

todos os aspetos materiais, a posição financeira do CHULC, em 31 de dezembro 

de 2020 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo 

naquela data, de acordo com o referencial contabilístico aplicável, exceto quanto 

às matérias referidas nas três reservas emitidas, na medida em que foram 

identificadas limitações que não possibilitaram aplicar procedimentos de auditoria 

alternativos que permitissem tirar conclusões. 

• Não obstante se manterem, face ao ano transato, as três reservas na Certificação 

Legal de Contas, importa ter presente o trabalho desenvolvido pelos serviços 

nesse âmbito, que permitiu: 

➢ No que respeita aos Ativos Fixos Tangíveis, em 2020, a regularização do valor 

das amortizações, relativamente ao Edifício da Maternidade Dr. Alfredo da 

Costa, possibilitando desta forma colocar termo a uma situação que se 

arrastava desde 2017; 

➢ Relativamente ao processo de confirmação externa aos fornecedores, 

verificou-se a conclusão das reconciliações pelos serviços de cerca de 93% 

das respostas obtidas, superior ao ano anterior, ainda assim não foi possível 
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identificar os valores reclamados pelos fornecedores circularizados, face aos 

valores incluídos nas rubricas de acréscimos e diferimentos, o qual acabou por 

ser reconhecido por um valor global, sem que tivesse existido uma identificação 

das entidades. 

➢ Quanto aos Contratos Programa, durante o ano transato, houve também várias 

diligências, quer da parte do CHULC quer da ACSS, IP, no sentido de encerrar 

os Contratos Programas referentes aos anos de 2014 a 2016. 

• Conforme decorre do balanço e se encontra devidamente referido no Relatório de 

Gestão, a situação económico-financeira desta Entidade Pública Empresarial, em 

31/12/2020, mostrava-se altamente desequilibrada, à semelhança dos exercícios 

anteriores, apresentando um Património Líquido deficitário, o que poderá vir a 

condicionar o desenvolvimento das suas atividades e o cumprimento das suas 

obrigações.  

• Tendo em conta o n.º 3 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 

que aprovou o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) e tendo em 

consideração que o CHULC apresentou capital próprio negativo por um período de 

três exercícios económicos consecutivos, o Conselho de Administração deve 

propor “ao titular da função acionista medidas concretas destinadas a superar a 

situação deficitária ou a extinção das mesmas, num período que não ultrapasse 90 

dias após a aprovação das contas do terceiro exercício em que se verifique a 

situação de capital próprio negativo”. 

PARECER 

16. Em face do exposto, e exceto quanto aos eventuais efeitos decorrentes das três 

reservas constantes da Certificação Legal das Contas, o Relatório de Gestão, o 

Relatório de Governo Societário, as Demonstrações Financeiras e Orçamentais e a 

proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2020 merecem a concordância 

do Conselho Fiscal, que dá o seu parecer favorável no sentido de que o acionista único 

do CHULC, aprove: 

• O Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2020, apresentados pelo Conselho 

de Administração; 
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• A proposta de aplicação de resultados; e 

• Proceda à apreciação geral da administração e da fiscalização, nos termos 

previstos no artigo 455.º do CSC.  

O Conselho Fiscal regista com apreço a colaboração prestada pelo Conselho de 

Administração, pelo Revisor Oficial de Contas, pelos responsáveis das várias Direções e 

Serviços e por todos os colaboradores do CHULC com quem teve necessidade de 

contactar no exercício das suas funções. 

Lisboa, 8 de julho de 2021 

 

O Conselho Fiscal 

 

_________________________________ 
João de Faria Rodrigues  

(Presidente) 

 

 

 

Luísa Maria do Rosário Roque 
(Vogal) 

 

Hermenegildo Emílio dos Vultos 
(Vogal) 

 

 

 


