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Enquadramento 

 

O CHUA foi criado pelo decreto-lei 101/2017, e integra o sector empresarial do estado, respondendo, 

no quadro do SNS, às necessidades de cuidados de saúde hospitalar da população residente na região 

do Algarve (NUTS II/III) e, nalgumas valências, ao Sul do Alentejo. 

 

A organização do estado português e do próprio SNS impõem na relação entre as suas várias 

dimensões e o CHUA um quadro complexo e variado de relações, que vão desde a relação tutelar 

desempenhada pelo Ministério de Saúde, pela ACSS e pela ARSA, à relação de cliente, e 

consequentemente financiador, em que assenta o modelo de financiamento e aquisição de serviços, 

indicadores de desempenho e metas assistenciais; à relação de regulador da atividade pela definição 

e aprovação da carteira de serviços; e, até, à função de mediação na relação com outros sistemas de 

saúde, nomeadamente no que respeita à prestação de serviços de saúde a cidadãos europeus.  

 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. (CHUA) é a única instituição hospitalar pública no 

Algarve.  

 

O CHUA é composto por quatro unidades de saúde com capacidade de internamento - Hospital de 

Faro, Hospital de Portimão, Hospital de Lagos e Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul- com 

carteiras de serviços específicas e que se completam entre si. 

 

Às unidades acima referidas acrescem quatro serviços de urgência básica (SUB) sediados em Albufeira, 

Lagos, Loulé, e Vila Real de Santo António, que se distribuem pela região do Algarve, por forma a 

garantir cobertura a todo o seu território. 

 

A Unidade Hospitalar de Lagos, e o seu Serviço de Urgência Básico, estão a 140 km do SUB de Vila Real 

de Santo António, e as duas maiores e mais diferenciadas unidades hospitalares (Faro e Portimão) 

distam cerca de 70 km entre si.  

 

A dispersão pelo território impede uma gestão eficiente de recursos, principalmente de profissionais, 

implicando gastos acrescidos que se refletem na estrutura de custos e nos indicadores de avaliação de 

desempenho, determinando negativamente a comparação do CHUA com os demais centros 
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hospitalares e hospitais, mesmo os do grupo de acompanhamento do desempenho hospitalar em que 

foi enquadrado o CHUA, que têm contextos muito diferentes. 

 

As unidades hospitalares do CHUA são as que mais distam, em todo o território do Continente, dos 

demais hospitais que lhe servem de referência, a cerca de 280 km de distância das Unidades 

Hospitalares de Faro e Portimão.  

 

Esta realidade, associada às dificuldades em atrair profissionais e em dotar as diversas valências do 

parque tecnológico, ajustando-o à responsabilidade e ambição próprias de um hospital central e 

universitário, determinam a deterioração de tempos de resposta, distorcem a equidade no acesso a 

cuidados de saúde, impõem preços dos serviços subcontratados mais elevados e menos eficientes 

quando comparados aos apresentados por hospitais considerados similares, estas circunstâncias 

colocam o CHUA num patamar de dificuldades semelhante aos hospitais do interior profundo do país.  

 

Por outro lado, o caráter cosmopolita e turisticamente atrativo da região impõem custos de vida 

acrescidos, o que se reflete também na competição pela contratação de novos e diferenciados 

profissionais, diminuindo a atratividade da região e do CHUA uma vez que o custo de vida associado à 

região se encontra ao nível do dos grandes centros urbanos do país.  
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Identidade e posicionamento estratégico 

Missão 

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem como missão a prestação de cuidados de saúde 

diferenciados, em toda a região do Algarve, como sua área de influência direta e também parte do 

Alentejo, para algumas das suas valências.  

 

A missão do CHUA compreende também a investigação e o ensino médico e em saúde, sendo uma 

instituição de referência no Serviço Nacional de Saúde, com estatuto de hospital universitário, 

mantendo para o ensino clínico uma articulação estreita com a Universidade do Algarve, que se 

estende ao consórcio Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve.  

 

Visão  

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve pretende afirmar a sua excelência na prestação de 

cuidados de saúde diferenciados, a criação de valor em saúde para os seus utentes e a relevância 

nacional e internacional da investigação em saúde, em estreita colaboração com a academia. 

 

Valores  

Constituem valores e princípios primordiais, determinantes da atividade desenvolvida pelo Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve: 

 

. Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de coesão social para a 

população que serve; 

. Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos utentes e 

elevados padrões de segurança assistencial; 

. Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza; 

. Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição necessária para uma 

efetiva criação de valor em saúde;  

. Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação do atendimento 

recebido; 
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. Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para a 

sustentabilidade da instituição; 

. Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva integração dos níveis 

cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação às 

necessidades dos utentes. 
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Ambiente Interno e Externo  

Análise e avaliação do ambiente interno e externo  

 

O contexto em que o CHUA se enquadra é gerador de um conjunto de circunstâncias que condicionam 

e, muitas vezes em simultâneo, potenciam o seu desempenho, assim para melhor se poder identificar 

essas circunstâncias sistematiza-se numa lógica SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças) o ambiente em que o CHUA se posiciona nas suas dimensões externas e internas. 

 

Pontos Fortes  

. Equipa de Gestão focada na diferenciação do CHUA, na descentralização da governação 

clínica nas estruturas intermédias, na criação de valor em saúde e na sustentabilidade 

económico-financeira; 

. Aposta continuada na implementação de processos de qualidade assistencial e gestão do 

risco clínico; 

. Centro hospitalar recente, resultando no aumento da dimensão da sua estrutura com o 

consequente reforço da massa critica; 

. Aposta na formação e diferenciação dos profissionais: 

. Certificação dos serviços;  

. Cultura de proximidade na relação entre os profissionais de saúde e os utentes e forças da 

comunidade; 

. Disponibilização formativa em Medicina pela Universidade do Algarve (UAlg); 

. Sinergias decorrentes do protocolo de cooperação com a Universidade do Algarve(Ualg) e da 

criação do centro académico ABC – Algarve Biomedical Center. 

 

Pontos Fracos  

. Quadro de pessoal bastante deficitário, em particular na área médica, com rácios de 

cobertura populacional significativamente inferiores à média nacional e aos referenciais 

desejáveis; 

. Cuidados de saúde primários deficitários na região, condicionando a atividade assistencial 

hospitalar pressionando a capacidade instalada nos cuidados hospitalares e desviando-a para 

a prestação de cuidados menos diferenciados; 
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. Elevada distância entre os polos hospitalares, que não favorece a eficiência na utilização dos 

recursos; 

. Distância às unidades hospitalares de referência, limitando a possibilidade de apoio e  

alternativa efetiva em situações de pico e impondo custos de estrutura elevados; 

. Forte procura dos serviços de urgência, condicionando a melhor afetação de recursos às 

atividades assistenciais programadas; 

. Parque tecnológico hospitalar com uma idade média elevada e desgastado; 

. Fraca capacidade de fixação de quadros na região; 

. Impossibilidade de maior desenvolvimento clinico e assistencial, devido às reconhecidas 

limitações físicas das instalações da unidade hospitalar mais diferenciada, limitando também 

a sua consolidação e potenciação do atual estatuto de hospital universitário; 

. Insuficiências na integração dos sistemas de informação entre os polos hospitalares: a 

situação atual potencia a redundância de atos, aumento do risco clínico e reduz a capacidade 

de gestão intermédia; 

. Preponderância muito significativa da atividade urgente, ambulatória e cirúrgica, com 

impactos de eficiência e efetividade na atividade assistencial;  

. Modelo de financiamento desajustado, não considerando adequadamente os custos de 

estrutura e contexto regionais, o que se traduz em desequilíbrios financeiros sistemáticos ao 

longo do tempo. 

 

 

Oportunidades  

. Consolidação da cooperação com a Universidade do Algarve, favorecendo a atratividade para 

a fixação de quadros e o desenvolvimento científico; 

. Área de influência hospitalar essencialmente coincidente com a área da ARS respetiva, 

podendo favorecer a adoção de intervenções em saúde promotoras da integração de cuidados 

. Possibilidade de estruturar algumas áreas assistenciais em centros de responsabilidade 

integrados, o que pode constituir fator de adensamento da cultura institucional, 

responsabilização pelos resultados em saúde obtidos e introduzir incentivos financeiros à 

fixação de quadros na região; 

. Implementação de mecanismos de contratualização interna da atividade assistencial, o que 

fomenta práticas de gestão orientadas para os resultados. 
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Ameaças  

. Envelhecimento acentuado do corpo clínico, que conjugado com a falta de capacidade de 

fixação de novos especialistas, poderá conduzir a um agravamento das carências de 

profissionais qualificados e experientes; 

. Condicionamento da autonomia gestionária do CHUA pela excessiva centralização e 

burocratização dos processos de tomada de decisão, podendo traduzir-se numa limitação 

significativa em espelhar, no plano operacional, os objetivos do CHUA; 

. A situação periférica da região do Algarve no todo nacional e a escassez de oportunidades de 

colocação de quadros qualificados, fora dos setores do ensino e da saúde, constitui um 

constrangimento à mobilidade familiar e à fixação de profissionais de saúde na região; 

. Mercado de hospitalização privada em crescimento acentuado na região, captando recursos 

humanos diferenciados, capturando uma franja significativa do financiamento do CHUA 

através dos vales-cirurgia e desnatando a casuísta do centro hospitalar. 
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Estrutura organizacional  

 

Nota: O organograma apresentado detalha até ao nível hierárquico de Serviço o CHUA, reflete a realidade da organização em 2019 e não 

corresponde ao modelo definido para o CHA que está em revisão, no âmbito da elaboração do regulamento interno do CHUA. 
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Estrutura de oferta de Serviços Assistenciais 

O CHUA está presente ao longo de toda a região, com equipamentos em 7 Concelhos, estruturando a 

sua oferta de cuidados de saúde em torno dos seus dois polos hospitalares: 

. Unidade de Faro - Algarve Central e Sotavento: Faro, São Brás de Alportel, Albufeira, Loulé e Vila 

Real de Santo António 

. Unidade de Portimão - Barlavento Algarvio: Portimão e Lagos. 

 

O modelo de governação clínica do CHUA assenta na decisão de organização dos serviços assistenciais 

em Departamentos, corporizada na OS 3/2016 (3.ago), assim o CHUA tem sete departamentos, 

resultante de decisões tomadas ao longo do tempo, datando a mais recente do ano de 2017: 

. Médico 

. Cirúrgico 

. Criança, adolescente e da família 

. Ginecologia, obstetrícia e reprodução humana 

. Emergência, urgência e cuidados intensivos 

. Psiquiatria e saúde mental 

. Clínico de serviços tecnológicos e terapêuticos. 

 

Os departamentos são transversais às diversas localizações físicas dos serviços que os integram, sendo 

dirigidos por um diretor (médico) com uma equipa de direção também composta por enfermeiro(s) 

supervisor(es) ou chefe(s) ou, quando as caraterísticas do departamento assim aconselharem, por 

técnico(s) superior(es) de tecnologias de saúde, e por um(a) administrador(a). 

 

O departamento reúne um conjunto de serviços clínicos, em função da similitude do seu foco 

assistencial e das necessidades subjacentes, visando a promoção da otimização dos recursos no 

interesse comum e uma estruturação vertical da organização e direção de toda área assistencial. 

 

Os serviços clínicos são organizados em torno da respetiva especialidade médica, podendo ser únicos, 

servindo os dois polos hospitalares, ou podendo existir um serviço em cada um dos pólos hospitalares. 

 

O serviço clínico tem direção médica - um diretor de serviço, nos termos da lei, responsável por toda 

a atividade do serviço- e chefia de enfermagem (com as atribuições que a lei igualmente lhe confere) 
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ou, quando as caraterísticas do serviço assim aconselharem, a coordenação de técnico superior de 

tecnologias de saúde, de acordo com a especialização profissional não médica do respetivo serviço. 

 

Assim, os órgãos executivos de decisão diagnóstica e terapêutica compreendem serviços clínicos, 

liderados por diretor médico, enfermeiro ou técnico de diagnóstico e terapêutica, e um administrador 

hospitalar ou técnico superior equiparado. 

 

A organização interna do CHUA, no que respeita à prestação diária de cuidados encontra-se centrada 

e estruturada nos seus serviços clínicos, pelo que a unidade sistémica da organização do hospital, no 

que respeita à prestação de cuidados de saúde, é então o serviço clínico. 

 

Num passado recente o CHUA participou com a ACSS, por indicação da tutela, num processo de 

avaliação da organização de Serviços e áreas clínicas tendo por base o modelo Centros de 

Responsabilidade Integrada (CRI), esse processo esteve centrado nos Centros Especializados de 

Reabilitação (CER) contemplando por isso o CMR Sul. 

 

Para além dos trabalhos realizados com a ACSS sobre o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do 

Sul, o CHUA desenvolveu também os estudos iniciais para a constituição de um CRI na área da Saúde 

da Mulher. 
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Atividade Assistencial CHUA (2017-2019)  

 

A atividade assistencial do CHUA, como é consensualmente reconhecido, é condicionada pela primazia 

que a organização se vê forçada a atribuir às necessidades de todos os serviços de urgência, nos níveis 

mais diferenciados aos básicos, pelos quais na região tem toda a responsabilidade.  

 

A análise da atividade desenvolvida ao longo 2019 permite identificar um aumento de produção com 

algum significado. 

 

No entanto, e apesar do aumento da atividade verificado, o CHUA ainda não ultrapassou a diferença 

estrutural entre as necessidades de resposta em saúde da sua população de referência e a capacidade 

de lhes dar resposta com os recursos à sua disposição. 

 

A evolução do desempenho assistencial do CHUA em 2017, 2018 e 2019 por principal linha de atividade 

apresenta os seguintes números:  

Consulta Externa 

Tipologia de consulta 2019 2018 2017 

Total de consultas 366 318 348 732 341 391 

Total de consultas médicas 302 396 281 385 282 734 

Primeiras consultas médicas 84 395 79 331 77 578 

Consultas médicas subsequentes 218 001 202 054 205 156 

% 1.as consultas no total consultas médicas 27,91% 28,20% 27,40% 

% 1.as consultas realizadas e registadas na CTH 41,65% 38,90% 36,20% 

% 1.as consultas realizadas em tempo adequado 70,60% 73,60% 74,50% 

% consultas externas com registo de alta 10,51% 9,80% 8,60% 

Urgência 

 
Tipologia de atendimento urgente 2019 2018 2017 

N.o total de atendimentos de urgência 362 899 348 652 346 720 

N.o de atendimentos – urgência (sem internamento) 339 137 324 594 322 895 

Média de urgências por dia 994 955 950 

% atendimentos urgentes com Internamento 7% 7% 7% 

% atendimentos c/ prioridade verde/azul/branco  43% 41% 38% 
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Internamento 

 
Tipo de especialidade 2019 2018 2017 

Total de doentes saídos (s/ berçário) 29443 29 107 29188 

Total de dias de internamento (s/ berçário) 308974 299 778 301797 

Total de DI -UCI e UC intermédios 19745 19 222 19567 

Demora média 10,5 10,3 10,3 

Taxa de ocupação 92% 89% 91% 

 

Atividade Cirúrgica 

 

  2019 2018 2017 

Total de cirurgias (produção interna) 15741 13 941 14143 

Cirurgia programada 11587 9 790 10326 

Cirurgia urgente 4154 4 151 3817 

Cirurgia programada - BO de ambulatório 7143 5 726 5585 

% ambulatorização cirúrgica 61,65% 58,50% 54,10% 

 

Bloco de Partos 

 

Tipologia 2019 2018 2017 

Total de partos 3813 3764 3697 

Partos eutócitos 2144 2264 2231 

Partos distócitos 1669 1500 1466 

Cesarianas 1163 1019 989 

Outros 506 481 477 

% partos por cesariana 31% 27% 27% 

Média de partos por dia 10 10 10 
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Desempenho económico e financeiro CHUA (2018-2019)  

 
As entidades que compõem o SNS apresentam no que respeita à sua situação económica e financeira 

uma situação, nacional e publicamente reconhecida, de deficits crónicos resultantes do acumulado de 

muitos anos de subfinanciamento do setor público da saúde, por um lado, e do cumprimento da sua 

responsabilidade constitucional de garantir respostas em saúde a todos aqueles que as procuram. 

 

Neste contexto o CHUA enquanto entidade que integra o SNS, com a responsabilidade de assegurar a 

resposta de cuidados hospitalares para toda a região do Algarve, não foge a essa realidade.  

 

Assim, apresentam-se a seguir a evolução do EBITDA, dos resultados operacionais, dos indicadores de 

liquidez, e, o resumo das demonstrações financeiras de 2018 e 2019. 

 

EBITDA  2018-2019 

 

 

 
 

Indicadores de liquidez 2018-2019 

 

 
 
 
 

  

€ %

EBITDA -26.233.533 -8.672.171 49% -17.561.362

Resultados  operacionais -30.729.591 -7.933.499 35% -22.796.092

Resultados  antes  de impostos -30.721.284 -7.919.692 35% -22.801.592

Resultado l íquido do exercício -30.781.477 -7.920.727 35% -22.860.750

Resultados  financeiros -8.307 -2.808 51% -5.500

Designação 20182019
Var. 19/18

Liquidez Geral 0,35 0,46 0,38

Liquidez Reduzida 0,30 0,40 0,29

Liquidez Imediata 0,01 0,02 0,02

Designação do rácio 2019 20172018
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Demonstrações Financeiras 2018-2019  

 

 
 

  

€ %

Gastos e perdas

CMVMC 58.551.440 -1.635.636 -3% 60.187.077

Fornecimentos  e serviços  externos 42.760.654 4.603.267 12% 38.157.387

Sub-total 101.312.094 2.967.631 3% 98.344.464

Gastos  com pessoal

Remunerações 109.653.190 9.893.453 10% 99.759.736

Encargos  sobre remunerações 24.692.724 2.433.363 11% 22.259.360

Outros  Encargos 1.081.052 177.078 20% 903.974

Sub-total 135.426.965 12.503.895 10% 122.923.071

Gastos  de depreciação e amortização 4.215.068 -228.162 -5% 4.443.230

Imparidade dívid. receber (perdas/reversões) 61.004 -752.611 -93% 813.614

Provisões  / imparidades  do exercício 219.987 242.101 -1095% -22.114

Outros  gastos  e perdas  (operacionais ) 750.604 -1.376.339 -65% 2.126.943

Gastos operacionais 241.985.722 13.356.514 6% 228.629.208

Gastos  e perdas  por juros  e outros  encargos 13.285 -4.820 -27% 18.105

Imposto sobre o rendimento do período 60.193 1.035 2% 59.158

Resultado l íquido do período -30.781.477 -7.920.727 35% -22.860.750

Total de gastos e perdas 211.277.723 5.432.002 3% 205.845.721

Rendimentos e ganhos

Vendas  e prestações  de serviços 157.855.511 9.189.152 6% 148.666.359

TSCO (Transferências  e subs ídios  correntes  obtidos) 46.268.120 -2.352.823 -5% 48.620.942

Outros  rendimentos  e ganhos  (operacionais ) 7.132.500 -1.413.314 -17% 8.545.815

Rendimentos operacionais 211.256.131 5.423.015 3% 205.833.116

Juros , dividendos  e outros  rendimentos  s imi lares 21.592 8.987 71% 12.606

Total de rendimentos e ganhos 211.277.723 5.432.002 3% 205.845.721

2019
Var. 19/18

Designação da conta 2018
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O CHUA e o ano de 2020  

 

No âmbito da preparação do ano 2020 o CHUA, como as demais entidades enquadradas no SNS, iniciou 

a elaboração da sua proposta de base de Orçamento em meados do terceiro trimestre de 2019, 

preparando e submetendo à tutela um conjunto de mapas financeiros na plataforma SOE/SIGA, em 

paralelo decorreu o processo de planificação, afetação de recursos e definição de objetivos para a 

atividade assistencial de 2020. 

 

Neste contexto o ano de 2020 foi perspetivado num contexto de reforço do valor destinado à 

contratualização da prestação de cuidados de saúde, prevendo um crescimento do valor estipulado 

para a contratualização entre o CHUA e a tutela.  

 

O processo de contratualização entre a tutela e as várias unidades hospitalares que compõem o SNS 

prolongou-se para 2020, tendo no entanto logo no inicio de 2020 sido definidos os termos dos 

contratos programa e a assinatura dos mesmos foi programada para o final de fevereiro de 2020.  

 

O início do ano de 2020 perspetiva para o CHUA um período de abertura de um novo ciclo de 

planeamento e gestão, o mandato da administração termina a 31 de Dezembro de 2020, o país entrará, 

também, num novo ciclo político, resultante das eleições de Outubro de 2019, que trouxeram uma 

nova abordagem a uma das maiores dificuldades e constrangimentos ao funcionamento do SNS: o seu 

crónico subfinanciamento. 
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Objetivos, linhas estratégicas e medidas operacionais para 2020  

 

Os objetivos e linhas estratégicas definidas para o ano de 2020 assentam na diversidade das unidades 

que integram o CHUA, as suas especificidades e as necessidades das populações que servem. 

 

Os dois principais objetivos assistenciais em 2020 estão centrados na garantia do acesso dos doentes 

aos cuidados de saúde, nomeadamente: 

- o reforço e alargamento da capacidade assistencial pela melhoria das condições de 

acesso, dando sequência às medidas encetadas em 2019 no âmbito do Plano de Ação para a 

Melhoria do Acesso, dos doentes aos cuidados de saúde hospitalares em regime programado; 

- o aprofundamento das condições para manter a cobertura territorial da resposta dos 

cuidados de saúde em situações de emergência e urgência. 

 

O reforço da componente dedicada à Formação e Investigação, a consolidação de alterações orgânicas 

nas áreas de apoio a par da melhoria das condições de sustentabilidade financeira do CHUA são as 

prioridades não assistenciais. 

 

A relação entre o CHUA e a Universidade do Algarve é uma prioridade na medida em que esta relação 

poderá ser um fator determinante no reforço da atratividade do CHUA e da região para a captação e 

fixação de profissionais. 

 

Assim, foi definido como objetivo o reforço das sinergias já existentes com instituições de ensino 

universitário, com particular relevância para a Universidade do Algarve bem como o apoio interno ao 

desenvolvimento de programas de desenvolvimento científico promovidos pelo Centro de Formação 

e Investigação Científica do CHUA. 

 

A formação dos profissionais do CHUA que contribuam para qualificação dos colaboradores da 

instituição será reforçada procurando um desempenho de funções de maior qualidade. 

 

Na preparação de 2020, visando a melhoria da oferta de cuidados identificaram-se as seguintes 

medidas a implementar: 

- Reestruturação da resposta global em serviço de urgência, independentemente do tipo de 

urgência e da sua localização; 
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- Reorganização global da resposta em internamento tendo em vista a redução da demora 

média e/ou ajustamento das camas agudas; análise das readmissões; análise de internamentos 

evitáveis; análise do processo de alta;  

- Promoção dos serviços de hospitalização no domicílio, assim como de projetos de 

acompanhamento e de consulta na comunidade; 

- Em articulação com os ACES da Região do Algarve adequação da prestação de cuidados saúde 

à procura, melhorando o acesso, promovendo a ambulatorização dos cuidados, melhorando o nível de 

resposta para que sejam cumpridos os tempos médios de resposta garantidos; 

- Consolidação do modelo de contratualização interno, com as estruturas intermédias de 

gestão, suportado no Contrato Programa e no Orçamento; 

- Promoção da qualidade dos serviços através da prossecução da consolidação de programas 

a nível da gestão do risco clinico, auditoria clinica, definição e monitorização de indicadores de 

qualidade clínica, visando a certificação dos mesmos, bem como a manutenção das 

acreditações/certificações já alcançadas; 

- Definir políticas de prescrição no domínio dos dispositivos médicos com especial relevância 

para os medicamentos e MCDT’s; 

- Realização de auditorias aos registos efetuados, promovendo a melhoria na avaliação do 

CHUA no universo do SNS; 

 

No domínio da consolidação das competências, qualificação e bem-estar dos profissionais propomo-

nos: 

- Reforçar a qualificação e desenvolvimento profissional/pessoal, consolidando a política de 

formação interna e externa 

- Criar condições de trabalho que potenciam o aumento da eficiência e produtividade; 

- Desenvolver estratégias de prevenção de acidentes no trabalho; 

Finalmente comprometemo-nos no âmbito da consolidação do conhecimento a: 

- Apoiar a Investigação; 

- Promover sinergias entre parceiros; 

- Alavancar as competências individuais e desenvolver / fortalecer o potencial humano; 

- Implementar estudos de investigação clínica e promover a sua aplicabilidade; 

- Identificar novas oportunidades de investigação; 

- Desenvolver candidaturas a programas de investigação. 
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Atividade assistencial, Formação e Investigação, Qualidade, objetivos 

para 2020 

 

A missão do CHUA assenta em dois pilares: “(...)a prestação de cuidados de saúde diferenciados(...)” e 

“(..) também a investigação e o ensino médico e em saúde (...)”. 

 

Assim neste capitulo: sistematizamos os objetivos quantitativos da atividade assistencial, por principal 

linha de atividade, estruturando-os em tabelas com o contexto dos mesmos dados de anos anteriores; 

e, apresentamos os dados e os objetivos nas várias da Formação, Investigação e divulgação de 

Conhecimento. 

 

A área da Qualidade do CHUA pelo papel crescente e relevância que tem vindo a assumir 

transversalmente na organização é também incluída neste capitulo.  

Atividade Assistencial 2020 

Consulta externa 

 Objetivo 2020 Var. 19/18 (%) 2019 2018 Var. 18/17 (%) 2017 

Total de consultas 374 500 4% 362899 348732 2% 341391 

Total de consultas médicas 302 500 7% 302396 281385 0% 282734 

Primeiras consultas médicas 86 100 6% 84395 79331 2% 77578 

Consultas médicas subsequentes 216 400 8% 218001 202054 -2% 205156 

% 1.as consultas no total consultas médicas 28,50% -1% 27,91% 28,20% 3% 27,40% 

% 1.as consultas realizadas e registadas na CTH 42,00% 7% 41,65% 38,90% 7% 36,20% 

% 1.as consultas realizadas em tempo adequado 75,00% -4% 70,60% 73,60% -1% 74,50% 

% consultas externas com registo de alta 14% 7% 10,51% 9,80% 14% 8,60% 

 

Urgência 

 Objetivo 
2020 

 
 

2019 2018 Var. 18/17 
(%) 

2017 

N.o total de atendimentos de urgência 366 500 4% 362899 348652 1% 346720 

N.o de atendimentos – urgência (sem internamento) 343 000 4% 339137 324594 1% 322895 

Média de urgências por dia 1 006 4% 994 955 1% 950 

% atendimentos urgentes com Internamento 6,80% -6% 6,55% 7% 0% 7% 

% atendimentos c/ prioridade verde/azul/branco  40% 5% 43,00% 41% 7% 38% 
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Internamento 

 Objetivo 
2020 

Var. 19/18 (%) 2019 2018 Var. 18/17 (%) 2017 

Total de doentes saídos (s/ berçário) 29 750 1% 29443 29107 0% 29188 

Total de dias de internamento (s/ berçário) 306 500 3% 308974 299778 -1% 301797 

Total de DI -UCI e UC intermédios 19 500 3% 19745 19222 -2% 19567 

Demora média 10 2% 10,5 10,3 0% 10,3 

Taxa de ocupação 90,00% 3% 92% 89% -1% 91% 

 

Atividade Cirúrgica 

  Objetivo 
2020 

Var. 19/18 (%) 2019 2018 Var. 18/17 (%) 2017 

Total de cirurgias (produção interna) 15 750 13% 15741 13941 -1% 14143 

Cirurgia programada 11 550 18% 11587 9790 -5% 10326 

Cirurgia urgente 4 200 0% 4154 4151 9% 3817 

Cirurgia programada - BO de ambulatório 7 250 25% 7143 5726 3% 5585 

% ambulatorização cirúrgica 62,77% 5% 61,65% 58,50% 8% 54,10% 

 

Bloco de Partos 

 Objetivo 2020 Var. 19/18 (%) 2019 2018 Var. 18/17 (%) 2017 

Total de partos 3 800 1% 3813 3764 2% 3697 

Partos eutócitos 2 150 -5% 2144 2264 1% 2231 

Partos distócitos 1 650 11% 1669 1500 2% 1466 

Cesarianas 1 100 14% 1163 1019 3% 989 

Outros 500 5% 506 481 1% 477 

% partos por cesariana 28,90% 15% 31% 27% 1% 27% 

Média de partos por dia 10,4 0% 10 10 2% 10 
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Formação, Investigação e Conhecimento 

O Centro de Formação Investigação e Conhecimento (CFIC) é a unidade do CHUA que promove, 

acompanha e apoia as atividades relacionadas com a formação, investigação e ensino, e divulgação de 

conhecimento.  

 

No ano de 2019 o CFIC registou um crescimento em todas as suas áreas de atividade, nomeadamente: 

Formação, Investigação, Ensinos e Eventos, o objetivo para 2020 é o de manter e consolidar essa 

trajetória. 

Formação 

A história das unidades que originaram o CHUA tem uma sólida vocação formativa de profissionais nas 

mais variadas áreas, de facto o Hospital de Faro, o CHBA, e, posteriormente, o CHA foram um caso 

bem representativo da preocupação permanente em procurar criar condições para a melhoria 

continua dos seus profissionais, pela promoção de oportunidades para a renovação e ampliação 

permanentes de conhecimento. 

 

O CHUA, horando a herança das instituições que o precederam, mantém como uma das suas 

prioridades a dinamização do desenvolvimento dos seus trabalhadores, através da aprendizagem e 

desenvolvimento de competências profissionais e comportamentais que ajudam a concretizar a visão 

estratégica global da instituição. 

 

Assim, a atividade formativa apresentou em 2019 uma trajetória crescente relativamente ao ano 

anterior, com uma taxa de execução superior a 80% do plano de formação inicialmente previsto. 

 

Para 2020, a área de atividade Formação tem como objetivos: 

1. A otimização do processo Formação através da revisão dos procedimentos internos; 

2. Uma aproximação maior da atividade formativa às necessidades dos profissionais da 

instituição; 

3. Maior articulação com os parceiros públicos da saúde na região algarvia, assim como com o 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC), visando o 
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desenvolvimento de uma estratégia comum e abrir o caminho de oferta de formação pós-

graduada para os profissionais de saúde de toda a região. 

 

Ensinos 

O número de estágios realizados no CHUA apresenta uma evolução positiva significativa, o número de  

estágios evoluiu de 842 em 2018 para 1043 em 2019. 

 
Para 2020, a área de atividade Ensinos tem como objetivos: 

1. A otimização do processo Ensinos através da revisão dos processos internos de planeamento 

e gestão da capacidade formativa; 

2. Incentivo da comunicação com os serviços através do reporte anual de estatísticas; 

3. A aproximação da atividade formativa às efetivas necessidades da instituição que permita 

uma resposta eficaz da instituição às características da procura e população assistida e a 

melhoria do desempenho assistencial das unidades hospitalares de compõem o CHUA, 

mediante levantamento individualizado das necessidades de formação geral e especifica junto 

dos profissionais e dirigentes utilizando inquéritos digitais e totalmente anonimizados; 

4. Maior articulação com o Gabinete de Relações Internacionais e de Mobilidade da UAlg; 

5. Implementação de avaliação da qualidade junto dos estudantes recebidos na instituição, 

nomeadamente através de inquéritos digitais e totalmente anonimizados; 

 

Investigação 

A Unidade de Apoio à Investigação tem vindo a assumir-se cada vez mais como elemento parceiro dos 

profissionais nesta matéria, assim como na divulgação dos resultados da investigação realizada na 

instituição. 

2019 Propostas Entradas Propostas Autorizadas 

Estudo da Iniciativa do Investigador 55 31 

Trabalhos académicos 52 29 

Ensaio Clínico  16 1 

Total 123 61 

 

Os dados de 2019 apontam para um número significativo de estudos e trabalhos em curso, o que 

permite perspetivar um ano de 2020 de aumento desta atividade, essa essa expetativa somada com a 
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consolidação da reorganização da Unidade, iniciada em 2019, sustentam essa ambição, reforçada 

pelas seguintes medidas: 

1. Revisão do workflow de trabalho associado à unidade de apoio à investigação, 

designadamente a alocação de funções específicas aos elementos da UAI que 

potenciem o controlo em tempo real de todos os processos de investigação, em ambas 

as unidades; 

2. Criação de novas metodologias de comunicação/informação com o investigador, 

designadamente criação de front-office especializado, guias de apoio e FAQs; 

3. Criação de oferta de apoio especializado com recurso a parceria com a UAlg, 

designadamente de apoio estatístico e científico.  

4. Criação de plataforma de divulgação dos outcomes da investigação gerada via 

CHUA, incluindo a promoção da actividade científica desenvolvida na instituição 

(incluindo a criação de prémio institucional) 

5. Articulação e criação de sinergias de procura de financiamento para investigação 

em conjunto com a UAlg (UAIC) 

Eventos 

Consolidando a ligação à comunidade em geral, os diversos serviços do CHUA organizaram e 

colaboraram em eventos e ações de informação e sensibilização, esta área da atividade do CFIC tem 

vindo a crescer em ambas as unidades do CHUA, como se pode verificar da seguinte tabela: 

 2018 2019 

Nº de Eventos Solicitados  70 79 

Nº de Eventos Autorizados  64 71 

 

Para 2020, a área de atividade Eventos tem como objetivos: 

1. A otimização do processo Eventos, com a desmaterialização e virtualização de de material 

informativo para promotores, de formulários digitais estruturando o contacto com os diversos 

serviços do CHUA envolvidos no processo; 

2. A alteração das metodologias de registo e acompanhamento, permitindo o controlo eficaz 

dos eventos na instituição; 

3. A aproximação do CFIC (e restantes serviços envolvidos) dos promotores através de 

planeamento das efemérides anuais junto dos serviços; 

4. Articulação com outros parceiros públicos da saúde na região algarvia, assim como com o 

Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC) para o 
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desenvolvimento uma estratégia de divulgação e organização conjunta dos eventos realizados 

na região, alcançando uma maior visibilidade dos mesmos. 
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Qualidade  

No cumprimento da sua missão a área da Qualidade assume no CHUA um papel crescente na sua 

relevância e no envolvimento e participação diária nos processos internos, a preocupação central 

inicial nos procedimentos associados à prática clinica tem vindo a paulatinamente fazer o seu caminho 

para os processos da instituição de uma forma transversal.  

 

A Comissão de Qualidade e Segurança está organizada em 3 áreas nucleares : Governação Clínica; 

Humanização/Satisfação/Serviços Tecnológicos; e Acreditação/Certificação.  

 

A consolidação de uma cultura de qualidade nos serviços, e na Instituição, tem sido um trabalho 

permanente, com envolvimento nos grupos de trabalho de profissionais de formações e setores 

diferenciados, de carácter assistencial e não assistencial,  alargando a importância da abordagem 

centrada na Qualidade para um número crescente de serviços e envolvendo cada vez mais os 

profissionais do CHUA.  

 

No inicio de 2020 o CHUA tem acreditados: o Centro de Referência do Cancro do Reto; o Serviço de 

Medicina Física e Reabilitação e o Serviço de Ginecologia, tendo sido renovada a Certificação de 

"Hospital Amigo dos Bebés" para a Unidade de Portimão.  

 

O objetivo é concluir o ano de 2020 com a certificação de mais serviços concluida ou em fase avançado 

de acreditação. 

 

O Projeto SINAS 

O Projeto SINAS (Sistema Nacional de Avaliação em Saúde), da responsabilidade da Entidade 

Reguladora da Saúde (ERS), consubstancia-se num sistema de avaliação da qualidade global dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desenvolvido pela ERS, por forma a responder à 

Lei 127/2009, de 27 de maio, que incumbe a este organismo “Promover um sistema de classificação 

de saúde quanto à sua qualidade global, de acordo com os critérios objetivos e verificáveis, incluindo 

os índices de satisfação dos utentes“. 
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Nesta avaliação a Qualidade é entendida como a adequação ao uso e a conformidade com as 

exigências. Tal traduz-se, segundo a ERS, em “como se faz, e não apenas no que se obtém como 

consequência disso”. Assim sendo, as unidades clínicas são avaliadas pelos procedimentos adotados, 

verificando se os mesmos propiciam atos que vão ao encontro das melhores práticas.  

 

O CHUA integra este projeto cimentando aquele que tinha sido o envolvimento na fase inicial de uma 

das entidades que deu origem ao Centro Hospitalar do Algarve em 2013. 

 

Na Unidade de Faro do CHUA a avaliação na dimensão “excelência clínica” iniciou-se em 2010 com a 

área de ortopedia, tendo progressivamente iniciado avaliação em outras áreas, tal como se pode 

verificar na tabela abaixo, na Unidade de Portimão esta avaliação iniciou-se em 2017, também para a 

área de ortopedia.  

  

Áreas Sinas “excelência clínica” em avaliação no CHUA por unidade 

 
  (1) A avaliação da UCI Faro foi efetuada em 2017, 2018 e 2019 estão dependentes da resolução de um problema com o BIMH 

 

Este sistema de avaliação permite-nos aferir da existência e cumprimento dos procedimentos e 

requisitos conducentes à melhor qualidade dos serviços prestados e não avaliar a prática clínica na sua 

vertente técnica e/ou deontológica.  
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Reforço do acesso à prestação de cuidados de saúde 

As listas de espera do CHUA para “Cirurgia” (LIC) e para “Consulta Externa” (LEC) acumulavam no início 

de 2019 solicitações que ultrapassavam largamente o tempo máximo de espera recomendado e 

nalguns casos, cirúrgicos, o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) por dificuldade, também, do 

próprio sector privado convencionado em dar resposta. 

 

No ano de 2019 houve um reforço de medidas visando a redução do número de doentes em lista de 

espera para cirurgia e para consulta com particular incidência nos processos com maior tempo de 

espera, o que permitiu nalgumas especialidades responder a situações que pela sua complexidade ou 

pela dificuldade resultante da pressão da atividade diária do CHUA se mantinham a aguardar 

agendamento da sua cirurgia para além da média e medianas da respetiva lista. 

 

Para o ano de 2020 o reforço do acesso à prestação de cuidados de saúde sendo uma prioridade de 

sempre mantém um foco na resolução dos inscritos com maior tempo de permanência na LIC e na LEC, 

assim em 2020 manter-se-ão, até com eventual reforço, as medidas e programas específicos dirigidos 

por patologia e/ou período de permanência na lista após o tempo máximo de resposta garantida 
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Valorização da atividade desenvolvida e prevista  

 
 

 Valor do Contrato Programa    

 2017 2018 2019 2019 (adenda) 2020 

Consultas 18 973 967 € 18 252 596 € 19 326 650 € 19 587 425 € 20 049 483 € 

Internamento 60 199 370 € 56 818 104 € 58 988 054 € 59 594 307 € 59 132 441 € 

GDH de Ambulatório 15 365 235 € 15 154 887 € 17 993 819 € 15 661 632 € 16 220 393 € 

Atendimentos Urgentes 19 271 300 € 18 925 000 € 18 498 150 € 19 775 000 € 19 775 000 € 

Hospital de Dia 1 364 554 € 1 283 640 € 1 352 546 € 1 368 450 € 1 323 253 € 

Programas de Gestão da Doença Crónica 15 287 574 € 12 123 983 € 13 526 059 € 12 658 196 € 12 946 932 € 

Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO) 0 € 0 € 168 850 € 251 635 € 290 508 € 

PMA – Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade 11 122 € 8 820 € 10 365 € 10 365 € 10 226 € 

Saúde Sexual e Reprodutiva 337 857 € 354 335 € 340 500 € 350 250 € 347 190 € 

Sessões de Radioncologia 1 394 075 € 2 101 000 € 2 410 150 € 2 413 750 € 2 497 981 € 

Serviços Domiciliários 108 300 € 110 200 € 293 965 € 293 965 € 372 966 € 

Centros Especializados de Reabilitação  0 € 3 312 930 € 4 048 924 € 3 556 400 € 3 593 918 € 

Outros 6 072 976 € 7 026 736 € 8 002 775 € 6 298 128 € 6 298 128 € 

Valor da Produção Contratada 138 386 329 € 135 472 232 € 144 960 807 € 141 819 502 € 142 858 419 € 

Incentivos institucionais 9 572 511 € 9 743 838 € 9 870 694 € 9 870 694 € 9 918 129 € 

Custos de Contexto 43 491 375 € 49 660 684 € 42 582 386 € 45 723 691 € 45 586 033 € 

Valor Total do Contrato 191 450 215 € 194 876 754 € 197 413 888 € 197 413 888 € 198 362 581 € 
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Objetivos de Acesso, Desempenho e Eficiência 2020 

Objetivos Nacionais Pesos Relativos 
(%) 

Meta 

 60  

A. Acesso 20  

A.1. Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG 3 29,8 

A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos 
(TMRG) 

4 79 

A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG 3 74,3 

A.4 Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 4 73,6 

A.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 
protocolo de triagem 

3 93,6 

A.6 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA até 2 
dias úteis após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI 

3 80 

B. Desempenho Assistencial 20  

B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias,na mesma grande categoria de diagnóstico 3 2,76 

B.2 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente 
ambulatorizáveis 

3 25,9 

B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 3 31,8 

B.4. Índice de Mortalidade Ajustada 4 1,2 

B.5. Índice de Demora Média Ajustada 4 1,1 

B.6. Demora média antes da cirurgia 3 1,02 

C. Eficiência 20  

C.1. Gastos operacionais por doente padrão 5 3 689 

C.2. Doente padrão por médico ETC 5 69,9 

C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC 5 44,9 

C.4. Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e FSE (Selecionados) no 
total de gastos com pessoal 

5 17,4 

Objetivos Regionais Pesos Relativos 
(%) 

Meta 

 40  

Proporção de primeiras consultas realizadas com origem em referenciação (CTH) dos CSP 
relativamenteo ao total de primeiras consultas realizadas 

10 42 

Proporção de protocolos de referenciação para primeira consulta hospitalar (entre o CHUA e a 
ARS) discutidos com a ARS, aprovados pelo CHUA e publicitados no seu site instituicional 

10 96,67 

Constituição de pelo menos 2 (dois) centros de responsabilidade integrados, até 31 de dezembro 
de 2019, um deles o CMR Sul. 

10 2 

Percentagem de episódios inscritos na lista de inscritos para cirurgia com data de inscrição 
anterior a 31 de dezembro de 2017. 

10 50 

Fonte: Anexo II CP 2019, SICA, Extraído a 2019-06-05    
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Recursos Humanos  

Dados de 2019 e 2020 conforme os considerados no carregamento na plataforma SOE/SIGO, em Novembro de 2019, 
consideraram-se Prestadores de Serviço Médicos na modalidade de avença, excluíram-se Médicos Internos no “ano comum 
de formação”. 

 
 

Análise Recursos 
Humanos 

Real 
2017 

Real 
2018 

Contratualizado 
2019 

Var.(%) 
Contratualizado 
2019/Real 2018 

Previsto 
2020 

Previsto 
2021 

Var.(%) 
Previsto 

2020/Cont 
2019 

Var.(%) 
Previsto 

2021/Cont 
2019 

Total Profissionais 4 247 4 410 4 645 5,33% 4 800 4 856 3,34% 4,54% 

Médicos 722 777 778 0,13% 818 851 5,14% 9,38% 

Enfermeiros 1 531 1 567 1 691 7,91% 1 743 1 760 3,08% 4,08% 

Assistentes 
Operacionais 

1 012 1 015 1 108 9,16% 1 127 1 146 1,71% 3,43% 

ETC - 
Rácios  enfermeiros / 
médicos 

        

Número de médicos 
ETC (35 horas) 
(considerando apenas horas 
ordinárias) 

800,2 836,1 964,8 15,39% 1010,51 1048,22 4,74% 8,65% 

Número de enfermeiros 
ETC (35 horas) 
(considerando apenas horas 
ordinárias) 

1 
612,60 

1 
550,40 

1 671,24 7,79% 1 723,24 1 740,24 3,11% 4,13% 

Rácio enfermeiro / 
médico 

2,1 2 2,2 8,68% 2,13 2,07 -1,97% -4,85% 

Rácio enfermeiro ETC / 
médico ETC (considerando 

apenas horas ordinárias) 

2 1,9 1,7 -8,83% 1,71 1,66 -1,55% -4,16% 
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Mapa de Investimentos 2020 e Plano de Investimentos 2020-2023 

Mapa de Investimentos considerados na proposta de Orçamento 2020 

 
 

Designação do Projeto 
Tipologia de 
Investimento 

Classificação do Investimento Objetivo  Valor  

Remodelação de Serviço Internamento da Cardiologia e áreas contiguas 
Unidade de Faro  

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    420 000,00 €  

Remodelação de Serviço Internamento da Cardiologia e áreas contiguas 
Unidade de Faro  

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    150 000,00 €  

Upgrade da Central de Monitorização da UIDA  
Unidade de Portimão 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

      36 290,68 €  

Aquisição de camas para as  UCI  
Unidades de Faro e Portimão 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico:  Mobiliário Hospitalar; de hotelaria; 
Outros; e Equipamento Administrativo  

Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    150 000,00 €  

Fornecimento e Montagem de CHILLER para Bloco Operatório 
Unidade de Faro  

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

98 400,00 €  

Implementação de Sistema de Gestão Integrada Documentos do processo 
de Negócio (sistema de gestão documental) 

Sistemas de 
informação 

Equipamento de informática e software informático Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    115 000,00 €  

Aquisição de instrumental cirúrgico diverso Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    300 000,00 €  

 
 

A proposta orçamental apresentada está sujeita a um largo conjunto de condicionantes, sendo uma das mais relevantes 

a prevalência da prestação diária de cuidados e das necessidades daí decorrentes sobre outras, dessa forma a verba do 

orçamento proposto afeta a Investimento não contempla todas as necessidades de Investimento identificadas, para esse 

efeito foi elaborado um outro documento, proposta de plano de investimentos 2020-2023 que se encontra em apreciação 

pela tutela. 
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Proposta de Plano de Investimentos 2020-2023 

 

Designação do Projeto 
Tipologia de 
Investimento 

Classificação do Investimento Objetivo do Investimento  Ano 2020  Anos Seguintes 

Remodelação de Serviço Internamento da Cardiologia e 
áreas contiguas 
Unidade de Faro  

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    420 000,00 €    

Remodelação de Serviço Internamento da Cardiologia e 
áreas contiguas 
Unidade de Faro  

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    150 000,00 €    

Upgrade da Central de Monitorização da UIDA  
Unidade de Portimão 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

      36 290,68 €    

Aquisição de camas para as  UCI  
Unidades de Faro e Portimão 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico:  Mobiliário 
Hospitalar; de hotelaria; Outros; e 

Equipamento Administrativo  

Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    150 000,00 €    

Fornecimento e Montagem de CHILLER para Bloco 
Operatório 
Unidade de Faro  

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

    

Equipamentos de Imagiologia - Raio-X portátil Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: De imagiologia Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    100 000,00 €    

Aquisição de pantoffs para salas operatórios  
Unidade de Faro e Portimão 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    320 000,00 €    

Aquisição de equipamento de transporte de doentes (macas 
e cadeiras de rodas) 
Unidades de Faro e Portimão 

Novo 
Equipamento 

Equipamento básico:  Mobiliário 
Hospitalar; de hotelaria; Outros; e 

Equipamento Administrativo  

Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

    120 000,00 €    

Central de Esterilização 
Unidade de Faro 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

    300 000,00 €    

Implementação de Sistema de Gestão Integrada 
Documentos do processo de Negócio (sistema de gestão 
documental) 

Sistemas de 
informação 

Equipamento de informática e software 
informático 

Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    115 000,00 €    

Requalificação do Serviço de Anotomia Patológica 
Unidade de Faro  

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

    350 000,00 €    

Requalificação do serviço de Urgência Polivalente 
Unidade de Faro  

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Acesso     250 000,00 €    

Requalificação do serviço de Urgência Médico-cirúrgica 
Unidade de Portimão 

Ampliação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Acesso     150 000,00 €    

Requalificação do Serviço de Imagiologia 
Unidade de Faro 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Evitar a interrupção da 
prestação de cuidados 

    280 000,00 €    

Aquisição de instrumental cirúrgico diverso Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    300 000,00 €    

Aquisição de Microscópio para Neurocirurgia Novo 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Acesso     150 000,00 €    

Aquisição de Monitores multiparametros Novo 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

    100 000,00 €    

Dotar o CHUA com meios de diagnóstico e terapêutica 
adequados à carteira de serviços em diversas especialidades 
médicas e cirúrgicas 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade  

   2 868 238,00 €  

Beneficiação das zonas de espera e de trabalho dos SUB e 
SU's 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        250 000,00 €  

Renovação parcial do mobiliário das unidades de 
internamento e melhoria das condições de privacidade  

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico:  Mobiliário 
Hospitalar; de hotelaria; Outros; e 

Equipamento Administrativo  

Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        516 000,00 €  

Renovação do equipamento da Central de Esterilização 
(Autoclaves e máquinas de lavagem) 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        350 000,00 €  

Aquisição de bombas e seringas infusoras Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        236 000,00 €  

Empreitada de requalificação da Área de Tanatologia Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        350 000,00 €  

Empreitada de requalificação do Serviço de Radiologia Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        200 000,00 €  

Beneficiação da rede de águas dos edifícios hospitalares Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        600 000,00 €  

Revisão do sistema de segurança contra incêndios Substituição de 
Equipamento 

Outros  Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        200 000,00 €  

Beneficiação dos Heliportos das Unidades de Faro e 
Portimão 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

         80 000,00 €  

Empreitada de construção de ligação entre os dois edificios 
da Unidade de Faro 

Nova 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        180 000,00 €  

Empreitada de adaptação de área disponível no DPSM 
vocacionada para a prestação de cuidados geriátricos com 
internamento 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

     1 020 000,00 €  

Ampliação e beneficiação da consulta externa do DPSM Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        120 000,00 €  

Pediatria (ampliação da área de neuro desenvolvimento) Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        250 000,00 €  

Psiquiatria (criação de área especifica para pedopsiquiatria) Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        160 000,00 €  

Adaptação do Edifício da Administração para instalação das 
áreas laboratoriais da Unidade de Faro 

Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

     3 600 000,00 €  

Substituição de equipamentos inoperacionais existente no 
CMR Sul 

Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        500 000,00 €  

Diversos (beneficiação de IS e áreas de apoio serviços int.) Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        450 000,00 €  

Serviços Alimentação Reabilitação de 
Infraestrutura 

Edifícios e outras construções Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        500 000,00 €  

Substituição de equipamentos dos Blocos Operatórios  Substituição de 
Equipamento 

Equipamento básico: Médico Cirúrgico Melhoria Eficiência e 
Produtividade 

        500 000,00 €  

 

O CHUA de forma articulada com a ARS Algarve, e seguindo indicações da tutela, elaborou um Plano de Investimentos complementar às intervenções 
consideradas  na proposta inicial de Orçamento 2020, cuja implementação implica um horizonte plurianual (2020-2023) e que tem a sua execução 
condicionada à atribuição de financiamento específico.
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Evolução da atividade, indicadores de desempenho e produtividade  

Atividade Assistencial Real 2017 Real 2018 
Estimado 

2019 
Contratualizado 

2019 
Contratualizado 
2019 (Adenda) 

Proposta 2020 

Número de Doentes Padrão  59 002 58 461 60 972 62 083 N.d. 62 899 

Produção Total             

Total Consultas Externas 285 368 283 948 299 268 295 950 300 802 308 839 

Total de Primeiras Consultas Externas 77 868 79 776 83 768 87 486 88 631 87 953 

Primeiras Consultas Externas com origem nos CSP, via CTH 28 071 30 828 34 541 35 294 35 294 36 268 

Total de Consultas subsequentes 207 500 204 172 215 500 208 464 212 172 220 886 

Internamento Médico - GDH Médicos (2) 24 901 24 673 22 788 24 325 23 800 23 357 

Internamento Cirúrgico - GDH Cirúrgicos (1, 2) 10 058 10 395 10 702 10 743 10 850 11 083 

Internamento Cirúrgico Programado - GDH Cirúrgicos Programados (1, 2) 6 447 6 800 4 542 7 200 4 588 4 769 

Internamento Cirúrgico Urgente - GDH Cirúrgicos Urgentes (1, 2) 3 611 3 595 6 160 3 543 6 262 6 314 

Internamento - Vales Cirurgia Resolvidos em HD 2 015 2 388 1 624 2 000 2 000 1 500 

Ambulatório Médico - GDH Médicos (2) 12 389 11 555 15 344 12 495 14 823 15 344 

Ambulatório Cirúrgico - GDH Cirúrgicos (1, 2) 8 733 9 142 6 727 9 435 6 772 7 062 

Ambulatório - Vales Cirurgia Resolvidos em HD 2 799 2 981 1 612 2 000 2 000 1 500 

Atendimentos Urgentes (s/Internamento) 322 895 324 594 332 178 327 710 328 326 328 326 

VIH (Sida) 1 349 1 579 1 627 1 608 1 608 1 668 

Hepatite C 0 216 202 260 200 200 

Cancro do Colon e Reto (1º Ano + 2º Ano) 47 141 161 200 180 168 

Doenças Lisossomais 11 10 10 10 10 10 

PTCO - Cirurgia 0 0 62 50 65 64 

PTCO - Follow Up 0 0 0 0 0 62 

(1) Inclui vales cirurgia resolvidos em HD; (2) Alteração distribuição GDH cirúrgicos de produção interna (revisão 
com adenda)     
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Prioridades para ganhos de atividade e produtividade para reforço 

da sustentabilidade  

 
  

- Incremento da acessibilidade à primeira consulta, privilegiando as que têm 

origem nos CSP. 

 

- Aumento da capacidade de resposta à LIC, através do incremento da 

atividade cirúrgica convencional e ambulatória realizada no CHUA. 

 

- Reforço da diferenciação assistencial, alargando a resposta assegurada pelo 

Centro de Referência do Cancro do Reto, e implementando o Centro de 

Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Serviço de Hospitalização Domiciliária. 

 

- Manutenção da capacidade de resposta nas linhas assistenciais mais 

pressionadas pela multimorbilidade e envelhecimento populacional associado, 

designadamente resposta em ambiente não programado e internamento em 

valências médicas. 
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Orçamento  

 

A proposta de orçamento para o ano de 2020 do CHUA foi elaborado no âmbito das indicações 

recebidas, por forma a cumprir as instruções emanadas pela tutela e prever condições para um 

financiamento suficiente das necessidades operacionais expectáveis, à data. 

 

O processo de construção do orçamento do CHUA é complexo, condicionado e determinado por 

várias entidades em momentos distintos, a proposta inicial é construída nos meses de Agosto e 

Setembro do ano anterior ao que reporta, seguindo instruções do Ministério das Finanças, 

posteriormente a proposta inicial é apresentada em plataforma especifica, sem que exista 

participação e acompanhamento da ACSS e do Ministério das Finanças. 

 

A proposta é depois tratada pela Direção Geral do Orçamento (DGO) que no âmbito da 

preparação da proposta de Orçamento do Estado valida ou altera as propostas apresentadas 

sem o envolvimento da entidade proponente, este procedimento pode gerar situações em que 

rubricas da Despesa e da Receita sejam alteradas sem uma avaliação do impacto e 

condicionamentos que podem acarretar para o funcionamento da entidade proponente. 

 

No entanto, é possível que em momentos seguintes, por exemplo no âmbito do processo de 

contratualização da prestação de cuidados, que a proposta submetida e aprovada em sede do 

Orçamento do Estado venha a ser alterada por reforço das verbas inicialmente previstas para a 

receita, no âmbito do processo de contratualização ou pelo reforço de verbas destinadas a 

programas específicos de âmbito nacional. 

 

Desta forma, o Orçamento apresentado para 2020, nas suas vertentes Orçamento da Despesa 

e da Receita, é apresentado nos quadros seguintes com os valores propostos em 2019. 
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Orçamento da Despesa 
  Classificação económica Proposto  

01.01.02 ÓRGÃOS SOCIAIS 299.465 

01.01.03 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA 23.300.937 

01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO 33.871.892 

01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 7.087.806 

01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA 3.230.866 

01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 4.730 

01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2.111.480 

01.01.10 GRATIFICAÇÕES 2.440 

01.01.11 REPRESENTAÇÃO 124.724 

01.01.13 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 4.199.185 

01.01.14 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 12.669.494 

01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 112.374 

01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 9.210.420 

01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 94.694 

01.02.05 ABONO P/ FALHAS 44.874 

01.02.06 FORMAÇÃO 998 

01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 9.286 

01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO 17.125 

01.02.09 SUBSIDIO DE PREVENÇÃO 1.556.893 

01.02.10 SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO 6.178.686 

01.02.11 SUBSIDIO DE TURNO 460.995 

01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.389 

01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.391.331 

01.03.03 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 62.094 

01.03.05 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 31.540.961 

01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 381.485 

01.03.08 OUTRAS PENSÕES 34.612 

01.03.09 SEGUROS 456 

01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 121.600 

02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.608.493 

02.01.05 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS 4.179.915 

02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 153.618 

02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 49.651.322 

02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 12.000.000 

02.01.13 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 405.530 

02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 15.121 

02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 17.231 

02.01.21 OUTROS BENS 43.904 

02.02.01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 2.804.135 

02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 936.360 

02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.368.625 

02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 67.342 

02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 191.520 

02.02.09 COMUNICAÇÕES 288.400 

02.02.12 SEGUROS 20.046 

02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 43.872 

02.02.17 PUBLICIDADE 22.782 

02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.688.002 

02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.969.969 

02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.748.754 

02.02.22 SERVIÇOS DE SAÚDE 14.413.610 

02.02.23 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.020.520 

02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 1.281.185 

03.05.02 OUTROS 500 

03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 10.600 

06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 5.459 

06.02.03 OUTRAS 128.456 

07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 74.152 

07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 121.770 

07.01.09 MATÉRIAS DE CONSUMO 16.421 

07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 965.368 

07.01.11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 321 

07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 611.389 

TOTAL   238.999.984 



 
 

Página 40 de 40 

 

Orçamento da Receita 

 
 

  Classificação económica Proposto  

04.01.08 TAXAS MODERADORAS 4.129.484 

06.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 676.700 

07.01.09 MATÉRIAS DE CONSUMO 53.561 

07.02.01 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 550.000 

07.02.05 ATIVIDADES DE SAÚDE 204.231.874 

07.02.99 OUTROS 2.469.770 

08.01.99 OUTRAS 26.888.595 

06.09.01 União Europeia - Instituições 0 

12.07.03 Administração Pública - Administração central - Estado 0 

Total   238.999.984 

 

 


