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Capítulo 1
Síntese (sumário executivo)

Hospital de Portimão

Síntese (Sumário executivo)

Para a elaboração do presente documento o CHAlgarve adoptou as orientações

Capítulo 1

emanadas pelo Ofício Circular n.º 1268 de 27/02/2017,emanado pela Direção
Geral Tesouro e Finanças (DGTF) com instruções para a preparação do Relatório
& Contas de 2016.
O documento não apresenta alterações significativas face a 2015, pelo que en-

Relatório de Gestão e Contas 2016

tendeu o CHAlgarve seguir o modelo apresentado em 2015.
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Capítulo 2
Missão, objetivos e políticas

Missão, objetivos e políticas

Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que
orientam a entidade (vide artigo 43.º do RJSPE).

Missão

Valores

O Centro Hospitalar do Algarve constitui-se como uma

Constituem valores e princípios primordiais, determinantes

instituição de referência no Serviço Nacional de Saúde,

da acividade desenvolvida pelo Centro Hospitalar do Algarve:

abrangendo toda a região do Algarve como sua área de influência directa, tendo por missão a prestação de cuidados

•

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

de saúde diferenciados, a formação pré, pós-graduada e
contínua, bem como a investigação em saúde.

Capítulo 2

1.

•

Universalidade da sua missão, constituindo-se como
pilar de coesão social para a população que serve;

O Centro Hospitalar do Algarve pretende afirmar-se como
uma unidade de excelência na prestação de cuidados de

•

ponibiliza;
•

na região, promovendo a adequação da prestação às

nacional, assegurando a criação de valor em saúde para os

necessidades dos utentes;

seus utentes, a diferenciação da sua atividade assistencial
bém, em estreita colaboração com a academia, constituir-

Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa
efectiva integração dos níveis cuidados disponíveis

saúde diferenciados, tanto no plano nacional como inter-

e uma gestão sustentável dos seus recursos. Almeja tam-

Equidade no acesso e utilização aos cuidados que dis-

•

Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana, pelos direitos dos utentes e em elevados pa-

-se como um polo de excelência na investigação em saúde.

drões de segurança assistencial;
•

Orientação para a obtenção de resultados em saúde,
condição necessária para uma efectiva criação de valor em saúde;

•

Efectividade e eficiência na utilização dos recursos
disponíveis, contribuindo para a sustentabilidade
da instituição.
Relatório de Gestão e Contas 2016

Visão
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2.

Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide
artigo 38.º do RJSPE), designadamente:

b. Grau de cumprimento dos mesmos, assim
como a justificação dos desvios verificados e
das medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

a.

Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade
empresarial a alcançar em cada ano e triénio,
em especial os económicos e financeiros;

O Acordo Modificativo de 2016 foi avaliado nas se-

•

Atividade Total e Produção SNS

O CHAlgarve desenvolve a sua atividade tendo pre-

•

Orçamento

•

Indicadores de Qualidade e Eficiência

sente essencialmente os seguintes documentos:
•

Contrato Programa para o triénio 2013-2015, sendo que em 2016, por decisão superior, houve lugar à prorrogação do documento e foi assinado
um acordo modificativo onde se inseriram cláu-

•

O processo de contratualização do acordo modificativo 2016 com CHAlgarve enfermou de constrangimentos diversos que urge realçar.

sulas específicas para exercício. O documento, em

O atual Conselho de Administração do CHAlgarve foi

termos resumidos, define metas orçamentais, as-

nomeado através da Resolução n.º 6-B/2016 de 10 de

sistenciais e indicadores de qualidade e eficiência.

Março. Neste sentido já o exercício levava mais de 3

Lei do Orçamento do Estado sempre que aplicado às EPE.

meses, quando o actual CA assumiu funções, não havendo a essa data qualquer processo de contratualização em curso. A dotação orçamental global prevista

A elaboração do Plano Estratégico para 2013-2015 e a

em sede de contrato-programa cifrava-se, à data da

celebração do respectivo Contrato Programa e a ex-

posse deste Conselho de Administração, em 180,6M€.

tensão dos mesmos ao acordo modificativo de 2016
traduziu-se num forte desafio, uma vez que as regras
superiormente definidas obrigavam por um lado, a
continuidade de garantia de idêntico nível de cuidados
em áreas consideradas como prioritárias e por outro
lado, o cumprimento rigoroso dos níveis de redução de
despesa. Assim, o orçamento foi um elemento fulcral
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

guintes vertentes:

na definição dos objectivos anuais, com vista ao crescimento progressivo e sustentável, que serviu de linha
orientadora para o processo de tomada de decisões.

Neste sentido, o órgão de gestão viu-se forçado, num
prazo muito apertado, a desencadear todo o processo de contratualização referente ao exercício de 2016,
tendo o acordo modificativo de 2016 sido assinado a
06/05/2016, i.e., menos de 2 meses após a tomada de
posse do actual CA. Urge aqui salientar que os constrangimentos de contexto a que a atividade desenvolvida pelo CHAlgarve se encontra exposta, e já referidos ao longo deste documento, motivaram o CA a
solicitar o reforço da receita inicialmente orçamentada
em cerca de 4M€, tendo sido proposto que a mesma
fosse acomodada como verba de convergência. Tal
pretensão não foi aceite pela tutela, tendo esta determinado que o reforço deveria ser justificado pelo
aumento da produção cirúrgica e da consulta externa. A convicção de que a dotação inicial prevista para
o CHAlgarve não se compaginava com um exercício
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gimentos sérios de tesouraria ditou a necessidade de

aplicação do princípio do orçamento global feita pela

aceitar as condições de incremento assistencial signifi-

ACSS parece fugir à definição consensualmente aceite

cativos impostos pela tutela. O valor global do contra-

na literatura internacional, estando esse entendimen-

to programa ascendia assim, após reforço, a 184,8M€.

to mais próximo do pagamento por episódio, do que
do pagamento por orçamento-global.

ARS Algarve, IP encontrava-se sem Director, nomea-

A adenda foi também proposta por ser uma prerroga-

do ou designado em regime de substituição, ao qual

tiva claramente prevista, quer na cláusula 35.ª do Con-

acresceu a escassez de técnicos a ele afectos.

trato-Programa 2013-2015 prorrogado para 2016 por

Em consequência, o acordo modificativo assinado reflectiu todos os constrangimentos supra, e tanto as
estimativas de produção como de performance insti-

decisão superior, quer por se encontrar prevista nos
documentos vigentes enquadradores do processo de
contratualização com os Hospitais do SNS.

tucional, ao longo do ano mostraram-se desajustadas

Assim, o processo culminou com uma proposta formal

da capacidade assistencial efectiva do CHAlgarve.

de adenda ao acordo modificativo, de 18/11/2016. Da

Ao longo do exercício, e após assinatura do acordo
modificativo em maio de 2016, foi sendo manifestado
à tutela, quer regional, quer central, a necessidade de

ARS Algarve foi manifestada a concordância com as
alterações sugeridas pelo que a proposta foi encaminhada para a ACSS, IP.

se reformularem as estimativas assistenciais impostas,

Importa ainda referir que, quando foram negociados

incluindo as metas de associadas ao pagamento pelo

os acordos modificativos para 2016, os mesmos não

desempenho, por forma a tornar o acordo modificati-

previam o aumento da despesa resultante da aplica-

vo um efectivo instrumento de gestão e não mais um

ção da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro. Aí se

constrangimento à normal atividade da instituição.

prevê a progressiva eliminação da redução remune-

Salienta-se que a reformulação das estimativas previstas no acordo modificativo não previa qualquer
alteração ao valor global do Contrato-Programa à
data previsto (184,8M€), antes se pretendendo uma
alteração na desagregação do mesmo pelas linhas de
atividade. Tal foi proposto com respeito pelo princípio
do orçamento global para efeitos de pagamento, e a

ratória na Administração Pública, pelo que o Senhor
Secretário de Estado da Saúde, através do Despacho
n.º 34/2017, de 10 de março, determinou a regularização dos reforços (efetuados ao longo do ano de
2016) através de uma adenda de compensação pelo
aumento de custo resultante da reposição salarial ao
contrato programa de 2016 no valor de 2.870.996,00€.

que formação dos contratos-programa, segundo me-

Os termos da adenda ao acordo modificativo propos-

todologia aprovada pela tutela, se encontra sujeita. O

ta pelo CHAlgarve foram na íntegra aceites pela tute-

mesmo é dizer que o financiamento hospitalar por via

la, tendo a ARS Algarve, IP dado conhecimento dessa

contrato-programa não deve ser formado em função

aceitação apenas a 12/04/2017. Neste sentido o valor

de elementos variáveis, mas antes, deve ser antecipa-

global do contrato-programa a considerar para 2016

damente definido e fixado. Contudo, e por motivos

ascendeu a 187.668.438€.

operacionais, reconhece-se a necessidade de desagregação desse financiamento por linhas de atividade

Relatório de Gestão e Contas 2016

Em paralelo, o Departamento de Contratualização da

Missão, objetivos e políticas

hospitalar. Apesar de claramente previsto pela ACSS, a

Capítulo 2

financeiro minimamente equilibrado e sem constran-

Do valor total previsto em sede de contrato-programa (187,7M€), aproximadamente 146,7M€ (78,2%)
9
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respeitavam à remuneração da produção estimada
para prestação assistencial a utentes beneficiários do
SNS ou de subsistemas de saúde nele integrados (e.g.
ADSE, SAD, etc.), 31,7M€ (16,9%) respeitavam a financiamento por verba de convergência, portanto independente da produção realizada, e 9,2M€ (5%) res-

Contrato-Programa corresponde ao somatório da desagregação da produção realizada, nas linhas de produção e nas
condições de preço centralmente definidos pela tutela.
Apesar de, para efeitos de financiamento da produção,

na verba de convergência (31,7M€) estão incluídos os

apenas a realizada a utentes do SNS (ou no seu perímetro)

2,8M€ referentes à compensação da reposição salarial

ser relevante, apresentar-se-á nas tabelas seguintes, sem-

da função pública, autorizada pela tutela e que não

pre que possível, os valores da produção total do hospital.

havia sido prevista na orçamentação dos hospitais

Entende-se que esta informação constitui uma mais-valia

que integram o SNS.

e que conjugada com a análise face a período homólogo,

a aplicação do termo negociação do contrato-programa apresenta-se, no mínimo, forçada. Com efeito, o
prestador de cuidados encontra-se sujeito à obrigação
legal de servir todos os cidadãos que a ele recorrem,
não dispõe de qualquer margem negocial para ajustar o preço dos serviços que presta estando sujeito às
condições definidas pelo “comprador”, está sujeito a
imposição de volume assistencial por parte do mesmo
“comprador” e está sujeito às condições de operação
da sua atividade estabelecidas unilateralmente pelo
“comprador”. Neste sentido, os moldes do modelo de
financiamento aplicados, além de aportarem ao CHAlgarve uma carga burocrático-administrativa dificilmente comportável pela parca dimensão dos recursos
humanos disponíveis, desviando-os da nobre missão
assistencial perseguida, não se apresenta como um
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

O orçamento global da produção contratada em sede de

peitavam a pagamento pela performance. De realçar

Em função dos constrangimentos supra identificados,

10

Produção Contratada

instrumento capaz de conferir à instituição capacidade de governação ou gestão que aproxime a atividade
desenvolvida às necessidades em saúde específicas da
região do Algarve.

permite compreender se os desvios face ao contratualizado
se justificam por um desvio efectivo da produção hospitalar
ou por desajustamento do valor estimado em sede de contrato-programa.

O efeito da redução da atividade fez-se essencialmente sentir nas primeiras consultas, na quase totalidade

Relativamente, às linhas de produção da Consulta Exter-

justificado pelos constrangimentos verificados na Or-

na, observa-se que, na sua maioria, ficaram ligeiramente

topedia e pelas alterações de registo impostas no que

aquém do contratualizado em -0,7% no total das consul-

se refere a técnicas de gastrenterologia;

tas médicas.
•

Globalmente conclui-se:
•

Que o valor total contratualizado para esta linha de

Missão, objetivos e políticas

•

Capítulo 2

Consulta Externa

produção ascendeu a 18,8M€, sendo que o efeito con-

Que se verificou uma redução da produção de 0.4%

junto estimado da redução da atividade e da sobreva-

face a 2015, redução que foi significativamente mais

lorização da contratação da produção SNS situar-se-á

elevada nos utentes beneficiários do SNS (-3.7%);

em aproximadamente -140m€. O efeito isolado da
sobrevalorização justifica aproximadamente 45% do

•

Que o impacto estimado no financiamento hospitalar

desvio total face ao contratado (SNS).

será superior à redução da atividade hospitalar face
ao ano transacto uma vez que as estimativas de produção contratualizadas (SNS) foram ligeiramente sobrevalorizadas.

do 2016

a período homólogo

Produção SNS

Produção SNS

Nº Total Consultas Médicas

294.471

276.200

278.135

-0,4%

-3,7%

-0,7%

Primeiras Consultas

80.852

76.331

78.205

-5,3%

-6,6%

-2,4%

30.328

30.328

31.400

1,1%

1,1%

-3,4%

1.551

1.551

1.680

21,0%

22,1%

-7,7%

246

246

250

4,2%

4,2%

-1,6%

48.727

44.206

44.875

-9,5%

-12,0%

-1,5%

213.619

199.869

199.930

1,6%

-2,6%

0,0%

119

117

130

-1,7%

-3,3%

-10,0%

1.861

1.861

1.900

22,8%

211.639

197.891

197.900

1,4%

Primeiras Consultas com origem
Primeiras Consultas Telemedicina
em tempo real
Primeiras Consultas de Saúde
Mental na Comunidade
Primeiras Consultas (sem
majoração de preço)
Consultas Subsequentes
Consultas Subsequentes
Telemedicina em tempo real
Consultas Subsequentes de
Saúde Mental na Comunidade
Consultas Subsequentes (sem
majoração de preço)

Tabela 1 Contrato Programa 2016

Produção SNS

lizado

Produção Total

nos CSP referenciadas via CTH

Produção Total

Ao contratua-

24,0%
-2,8%

Produção SNS

-2,1%
0,0%

Relatório de Gestão e Contas 2016

Realizado 2016

Variação

Contratualiza-
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atividade cirúrgica programada, verificou-se um efei-

Internamento

to de substituição entre a produção em internamento

Em relação ao Internamento verificou-se uma taxa de exe-

e a produção em ambulatório, que cresceu face a 2015

cução de 95%, destacando-se os GDH Médicos (94.1%)

mais de 24%.

e os GDH Cirúrgicos Urgentes (94.8%). As expectativas
do órgão de gestão de reequilibrar o quadro médico do

•

Que o impacto estimado no financiamento hospitalar

CHAlgarve através da contratação de especialistas, em

será superior à redução da atividade hospitalar face

particular na área cirúrgica, não foram verificadas, não

ao ano transacto uma vez que as estimativas de pro-

obstante a abertura de vários processos para a contrata-

dução contratualizadas (SNS) foram sobrevalorizadas.

ção de profissionais.

•

produção ascendeu a 65,7M€, sendo que o efeito con-

Globalmente conclui-se:
•

Que o valor total contratualizado para esta linha de

Que se verificou, face a 2015, uma redução da atividade de internamento médico de -1,0% e da atividade de internamento cirúrgico urgente de -9,9% e um
aumento da atividade de internamento cirúrgico programado de 3.6%. De referir que, no que respeita à

junto estimado da redução da atividade e da sobrevalorização da contratação da produção SNS situar-se-á em aproximadamente -3,3M€. O efeito isolado da
sobrevalorização justifica aproximadamente 70% do
desvio total face ao contratado (SNS).

Variação

ContraRealizado 2015

Realizado 2016

tualizado

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

2016

ao contratualizado

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Total

SNS

Total

SNS

SNS

Total

SNS

SNS

Doentes Saídos - Agudos

34.026

33.161

33.521

32.716

34.440

-1,5%

-1,3%

-5,0%

GDH Médicos

23.742

23.181

23.516

23.009

24.450

-1,0%

-0,7%

-5,9%

GDH Cirúrgicos

10.284

9.980

10.005

9.707

9.990

-2,7%

-2,7%

-2,8%

GDH Cirúrgicos Programados

5.455

5.419

5.652

5.595

5.650

3,6%

3,2%

-1,0%

GDH Cirúrgicos - Urgentes

4.829

4.561

4.353

4.112

4.340

-9,9%

-9,8%

-5,3%

0,3%

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos
Psiquiatria-No Hospital
Psiquiatria-No Exterior (Ordens
Religiosas)

Tabela 2 Internamento
12

a período homólogo

1.095

1.095

1.098

1.098

1.095

0,3%

0,3%

105

105

320

320

357

204,8%

204,8%

-10,4%

As metas contratualizadas para a disponibilidade de
urgência sem destino internamento foram superiores

O Serviço de Urgência, no que respeita ao total de atendi-

à atividade realizada nos três tipos de urgência dispo-

mentos a beneficiários do SNS que não deram lugar a inter-

nibilizadas pelo CHAlgarve.

namento, ficou 1,4% aquém da meta anual contratualizada.
•

Globalmente conclui-se:
•

No pressuposto de cumprimento dos indicadores de
qualidade assistencial definidos pela tutela, informa-

Que se verificou, face a 2015, um aumento da ativida-

ção que à data de elaboração do presente relatório

de de urgência total de +1,9% e um aumento de 2,2%

não se encontrava disponível, haverá lugar ao paga-

na atividade de urgência que não deu lugar a episódio

mento à quase totalidade da componente fixa pre-

de internamento.

vista (19,7M€), podendo o desvio ser de aproximada-

Missão, objetivos e políticas

•

Capítulo 2

Urgência

mente 200m€.

N.º de Atendimentos (sem
Internamento)
Total Atendimentos SU
Polivalente
Total Atendimentos SU MédicoCirúrgica
Total de Atendimentos SU
Básica

Tabela 3 Urgência

do 2016

a período homólogo

ao contratualizado

Produção Total

Produção SNS

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

Produção SNS

333.296

307.204

311.720

2,2%

2,1%

-1,4%

116.412

108.171

108.087

1,5%

1,5%

0,1%

88.189

80.739

82.440

4,8%

3,4%

-2,1%

128.695

118.294

121.193

1,0%

1,7%

-2,4%

Relatório de Gestão e Contas 2016

Realizado 2016

Variação

Contratualiza-
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GDH de Ambulatório

•

Que não obstante o aumento da atividade, o facto de
nos GDH Médicos de Ambulatório ter existido uma

Os GDH de Ambulatório revelam uma diferença notória

sobrevalorização das metas contratualizadas penali-

nas Taxas de Execução entre os Médicos e os Cirúrgicos.

zará financeiramente o CHAlgarve.

Os primeiros ficam aquém da meta anual com um cumprimento de 94,5%, enquanto os Cirúrgicos superam o con- •

Que o valor total contratualizado para estas 2 linhas

tratualizado, cifrando-se a taxa de execução em 106,5%.

de produção ascendeu a 17,6M€, sendo que o efeito
da sobrevalorização da contratação da produção SNS

Globalmente conclui-se:
•

nos GDH Médicos Ambulatórios situar-se-á em aproximadamente -400m€.

Que se verificou, face a 2015, um aumento significativo na atividade codificada em GDH de Ambulatório,
+2,2% nos GDH médicos e + 24,4% nos GDH cirúrgicos.

Realizado 2016

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

do 2016

a período homólogo

ao contratualizado

Produção Total

Produção SNS

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

GDH Médicos

13.137

13.097

13.850

2,2%

2,4%

-5,4%

GDH Cirúrgicos

7.082

7.074

6.640

24,4%

26,1%

6,5%

Tabela 4 GDH Ambulatório

14

Variação

Contratualiza-

Produção SNS

O Hospital de Dia apresenta globalmente um desempe- •

Que se verificou, face a 2015, um aumento da ativida-

nho satisfatório. De realçar, o Hospital de Dia de Psiquia-

de nas linhas de produção identificadas supra, excep-

tria que apresenta uma taxa de execução de 103.5%.

tuando no serviço domiciliário (-13,3%) e nas sessões
base de hospital de dia (-0,7%).

O serviço domiciliário, totalmente assegurado pelos serviços de Psiquiatria ficaram aquém do valor contratualizado

•

Missão, objetivos e políticas

Globalmente conclui-se:

Capítulo 2

Hospital de Dia, Serviço Domiciliário e Radioncologia

Que o valor total contratualizado agregado para estas

com uma taxa de execução de 83%. Além de uma redução

linhas de produção ascendeu a 3M€, sendo que o não

da referenciação médica para este tipo de cuidados, sa-

atingimento das metas contratualizadas nalgumas li-

lienta-se a carência de veículos para transporte das equi-

nhas de produção situar-se-á em aproximadamente

pas ao domicílio dos utentes bem como a necessidade de

-91,5m€.

reforço de pessoal de enfermagem afecto a esta valência.
As sessões de Radioncologia também ficaram aquém da
meta anual contratualizada (96.3%), não obstante o aumento de 4.4% da atividade face a período homólogo.

Realizado 2016

Variação

Contratualizado 2016

a período homólogo

ao contratualizado

Produção Total

Produção SNS

Produção SNS

Produção Total

Produção SNS

Produção SNS

Hematologia

770

770

767

5,6%

6,1%

0,39%

Imuno-hemoterapia

1.077

1.065

1.100

12,1%

11,2%

-3,18%

Psiquiatria

8.793

8.793

8.500

2,3%

2,4%

3,45%

Base

20.536

20.486

20.400

-0,7%

-0,6%

0,42%

2.918

2.918

3.504

-13,3%

-13,3%

-16,72%

14.838

14.838

15.400

4,4%

4,4%

-3,65%

Hospital de Dia

Total de Domicílios
Sessões de Radioncologia
Tratamentos Simples

Tabela 5 GDH Hospital de Dia, serviço domiciliário e radioncologia
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Programas de Saúde

Globalmente conclui-se:

Relativamente aos Programas de Saúde destacam-se pela

•

Que em regra se verificou cumulativamente uma re-

negativa as linhas relativas ao tratamento do VIHSIDA e a

dução da atividade nos programas de saúde face a

cedência gratuita de medicamentos em ambulatório, em

2015 e uma taxa de execução do contratualizado abai-

que as taxas de execução face ao contratualizado foram de

xo do previsto.

93.9% e 73.8%, respectivamente.

•

Que o valor total contratualizado agregado para estas

Também com um desempenho abaixo de 100%, está o nú-

linhas de produção ascendeu a 19,5M€, sendo que o

mero de Consultas de Apoio à Fertilidade e o número de In-

não atingimento das metas contratualizadas nalgu-

duções da Ovulação muito aquém do previsto, com pouco

mas linhas de produção situar-se-á em aproximada-

mais de 30%, reflexo da carência de especialistas nesta área.

mente -1,5M€.

Variação

ContraRealizado 2015

Realizado 2016

tualizado
2016

Diagnóstico Pré-Natal - N.º
Protocolos II
VIH/Sida - Total de Doentes
IG até 10 semanas - N.º IG
Medicamentosa em Ambulatório
IG até 10 semanas - N.º IG
Cirúrgica em Ambulatório
Elementos de Telemonitorização
DPOC
N.º Doentes em Tratamento
DPOC (doente tratado/ano)
Doença de Gaucher - N.º
Doentes em Tratamento
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

Doença de Fabry - N.º Doentes
em Tratamento
N.º Consultas de Apoio à
Fertilidade
N.º Induções da Ovulação

ao contratualizado

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Produção

Total

SNS

Total

SNS

SNS

Total

SNS

SNS

760

760

674

672

800

-11,32%

-11,58%

-16,00%

1.478

1.478

1.454

1.454

1.500

-1,60%

-1,60%

-3,05%

1.037

1.037

1.077

1.077

1.220

3,86%

3,86%

-11,72%

2

2

0

0

2

-100,00%

-100,00%

-100,00%

15

15

15

15

15

0,00%

0,00%

0,00%

15

15

15

15

15

0,00%

0,00%

0,00%

6

6

5,9

5,9

6

-1,50%

-1,50%

-1,50%

1

1

2,2

2,2

2

128

128

89

89

87

-30,47%

-30,47%

2,30%

68

68

21

21

25

-69,12%

-69,12%

-16,00%

2.884.845 €

2.883.328 €

2.848.208 €

2.843.545 €

3.847.500 €

-1,27%

-1,38%

-26,09%

124,00%

124,00%

12,00%

Dispensa Gratuita em
Ambulatório c/ suporte legal e
da responsabilidade financeira
do Hospital (patologias
abrangidas pelo contratoprograma)

Tabela 6 Programas de Saúde
16

a período homólogo

Económico (PROVISÓRIO)

do total de 20 pontos possíveis, o CHAlgarve atinge ape-

Em sede contrato-programa ficou previsto a atribuição de

nas 9.3, i.e., aproximadamente 47%.

financiamento associado a pagamento pela performance

Os desvios resultam do não cumprimento dos indicadores

num montante máximo de 9.2M€.

abaixo identificados:

No que respeita aos indicadores apresentados no quadro

1.

seguinte, apurados pelo CHAlgarve, do total de 100 pontos possíveis, a instituição previsivelmente atingirá 65,5
pontos. Tal corresponde a uma realização provisória dos
incentivos de 6,1 M€.

Acréscimo de dívida vencida face a 2015:

Apesar do Contrato Programa ser assinado ser superior ao
valor inicialmente previsto, o CHAlgarve terminou o ano
com a mesma tranche que tinha antes de assinar o Contrato Programa (CP) e idêntica à de 2015. O somatório da

No que concerne à componente de acesso, de um total de

tranche mensal recebida foi de 170.864.599,55€, quando

15 pontos possíveis, o CHAlgarve previsivelmente atingirá

deveria ascender a 180.177.486,50€ considerando o soma-

13,3, i.e., aproximadamente 88.8%. Pela negativa destaca-

tório da tranche mensal que resultaria do acordo modifi-

-se o indicador - Peso das consultas externas com registo
de alta no total de consultas externas” em que se estima
uma taxa de execução de 55.3%.

Missão, objetivos e políticas

Na componente de desempenho económico-financeiro,

Capítulo 2

Indicadores de Acesso, Desempenho Assistencial e

cativo assinado em 06/05/2016.
Em termos de fluxos de tesouraria / fundos disponíveis, o
acréscimo conseguido na assinatura do acordo modifica-

Relativamente à componente de desempenho assisten-

tivo em maio de 2016 não se materializou. Esta situação,

cial dos 25 pontos possíveis, o CHAlgarve atingiu 19.7, i.e.,

levou a um aumento da divida vencida junto de fornece-

aproximadamente 78.3%. Pela negativa destacam-se os

dores, uma vez que em 2016 o orçamento de custos foi

indicadores “Percentagem de doentes saídos com duração

executado nos termos planeados, sem que fosse compen-

de internamento acima do limiar máximo” e “Percentagem

sado pelos fluxos de tesouraria.

de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos
tendencialmente ambulatorizáveis”, em que o CHAlgarve
não obteve qualquer pontuação. A dificuldade de articulação com as estruturas da RNCCI e de obtenção de resposta
célere por parte desta bem como a inexistência de outras
unidades hospitalares do SNS de retaguarda e mais vocacionadas para a reabilitação do doente constituem efectihospitalar. No que se refere à atividade ambulatória cirúrgica, apesar de não se atingir a meta assistencial traçada,
realça-se que o esforço de ambulatorização de cuidados
foi efectivo, o que é atestado pelo aumento de 24.4% da
atividade face a 2015.

Relatório de Gestão e Contas 2016

vos entraves à agilização mais célere do processo de alta
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2016
Objectivos

Peso Relativo
Indicador (%)

Grau de
Meta

Real

Cumprimento
Ajustado (%)

Objectivos Nacionais

60

Acesso

15

Percentagem das primeiras consultas no total de
consultas médicas (%)
Percentagem de utentes referenciados para consulta
externa atendidos em tempo adequado (%)
Peso das consultas externas com registo de alta no
total de consultas externas (%)
Percentagem utentes inscritos em LIC (neoplasias
malignas) com tempo de espera <= TMRG (%)
Mediana de tempo de espera da LIC, em meses

Índice de
Desempenho

13,3

2

30,5

27,6

90,5

1,8

3

71,7

65,8

91,8

2,8

2

15,0

8,3

55,3

1,1

2

97,0

68,6

70,7

1,4

2

5,5

4,4

120,0

2,4

2

75,0

67,4

89,9

1,8

2

110,0

111,9

101,7

2,0

Percentagem de episódios de urgência atendidos
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em
tempo adequado, no total de doentes tratados (‰)
Desempenho Assistencial
Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma

25

19,7

2

3,7

4,1

89,5

1,8

2

2,0

3,8

0,0

0,0

2

20,0

19,4

97,2

1,9

2

75,0

77,9

103,9

2,1

2

3,0

1,0

0,0

0,0

Índice de Demora Média Ajustada

3

1,1

1,3

84,0

2,5

Índice de Mortalidade Ajustada

3

1,3

1,5

81,1

2,4

Índice de Risco Segurança do Doente

6

8,0

25,3

120,0

7,2

3

57,0

32,3

56,6

1,7

Grande Categoria de Diagnóstico
Percentagem de doentes saídos com duração de
internamento acima do limiar máximo (%)
Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas
primeiras 48 horas (%)
Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório
no total de cirurgias programadas (GDH) – para
procedimentos ambulatorizáveis (%)
Percentagem de cirurgias realizadas em
ambulatório, para procedimentos tendencialmente
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

ambulatorizáveis
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Percentagem de embalagens de medicamentos
prescritos, que são genéricos
Desempenho económico-financeiro

20

9,4

17,7

5

115 936 €

5

0

5

9,0

17,0

104,0

5,2

Resultado antes juros, impostos, amortizações e
depreciações (EBITDA) (€)

0,0

0,0

Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€)

7 563 582 €

0,0

0,0

7,5

83,3

4,2

-148 581 €

Percentagem de proveitos operacionais extra
contrato-programa, no total de proveitos

Missão, objetivos e políticas

5

com Pessoal (%)

Capítulo 2

Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias,
Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos

operacionais (%)
Objectivos Regionais Algarve
Percentagem de episódios em LIC com tempo de
espera ≥ 12 meses (%)
Percentagem de episodios em LIC com tempo de espera
superior TMRG na especialidade de ortopedia (%)

40

22,9

8

5,5

7,7

60,0

4,8

8

19,0

30,1

0,0

0

8

20,0

30,5

0,0

0

8

35,5

37,7

106,2

8,5

8

25,0

30,3

120,0

9,6

Percentagem de episódios cirurgicos operados
em hospitais de destino no total dos episódios
operados no ano com origem no hospital em cirurgia
programada (%)
Percentagem de 1as consultas realizadas e registadas
no CTH relativamente ao total de 1as consultas
realizadas no Hospital (%)
Percentagem de 1as consultas realizadas e registadas no
CTH relativamente ao total de 1as consultas realizadas no
Hospital na especialidade de ortopedia (%)

Índice de Desempenho Global

100

65,2

Valor Incentivos Contratados (€)

9 239 872,1

Valor Incentivos Realizados (€)

6 053 688,8

Valor Incentivos a Atribuir (€)

6 053 688,8
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2.

EBITDA Negativo:

Os resultados negativos em termos sucintos resultam da
execução do orçamento de custos, sem que fosse acompanhado do lado dos proveitos, ou seja, para os custos executados estava estimado um volume de negócio superior
ao executado.
Quanto aos cinco objectivos regionais contratualizados,
dos 40 pontos possíveis, o CHAlgarve atingiu apenas 22.9,
sendo que são os indicadores relacionados com a Lista de
Espera Cirúrgica que contribuem para o não atingimento
de pontuação mais elevada. Refira-se que do total de 25
indicadores previstos, 5 indicadores estão relacionados
com a LIC. Ora, num contexto periférico relativamente
aos grandes centros urbanos que condensam a maioria
da oferta em saúde e que por esta via apresentam maior
capacidade de resolutividade da sua LIC, conjugado com a
carência elevada de médicos de especialidades cirúrgicas
sem que se verifiquem condições para o suprimento dessas
mesmas necessidades, a concentração excessiva nestes indicadores conduz necessariamente a uma penalização do
CHAlgarve. Como a capacidade de influenciar os factores
que condicionam a resolução da LIC é maioritariamente
externa à intervenção do CHAlgarve, o processo enferma
de risco de degenerescência espiral em que a incapacidade de resolver a lista cirúrgica penaliza financeiramente o
CHAlgarve e a debilidade financeira limita as condições de

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

atratividade de quadros cirúrgicos para o CHAlgarve.
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Orçamento
Despesa
Ao nível da despesa verificou-se uma variação de -3,46%
(-7.315.308,60€), sendo que todas as contas de despesa
operacional, com exceção dos custos com pessoal, ficaram
abaixo do planeado.

Realizado 2016

Desvio - €

%

616-Matérias de consumo

58 983 059,45 €

50 385 439,58 €

-8 597 619,87 €

-14,58%

6161-Produtos Farmacêuticos

49 315 871,11 €

41 267 186,28 €

-8 048 684,83 €

-16,32%

61611-Medicamentos

45 060 554,92 €

37 341 623,65 €

-7 718 931,27 €

-17,13%

61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos

4 255 316,19 €

3 925 562,63 €

-329 753,56 €

-7,75%

6162-Material consumo clínico

8 922 085,35 €

8 449 117,09 €

-472 968,26 €

-5,30%

6163-Produtos alimentares

5 881,33 €

2 705,13 €

-3 176,20 €

-54,00%

6164-Material consumo hoteleiro

416 244,88 €

409 682,07 €

-6 562,81 €

-1,58%

6165-Material consumo administrativo

249 806,27 €

222 225,09 €

-27 581,18 €

-11,04%

6166-Material manutenção e conservação

72 982,32 €

34 523,92 €

-38 458,40 €

-52,70%

6169-Outro material de consumo

188,19 €

- €

-188,19 €

-100,00%

33 636 545,19 €

33 112 687,91 €

-523 857,28 €

-1,56%

6218-Trabalhos executados no exterior

10 022 508,95 €

10 639 991,47 €

617 482,52 €

6,16%

62181-Em entidades do M. Saúde

5 385 096,26 €

6 057 780,78 €

672 684,52 €

12,49%

62189-Em outras entidades

4 637 412,69 €

4 582 210,69 €

6219-Outros subcontratos

- €

- €

622-Fornecimentos e serviços

23 614 036,24 €

22 472 696,44 €

-1 141 339,80 €

-4,83%

6221-Fornecimentos e serviços I

5 163 441,96 €

4 555 447,22 €

-607 994,74 €

-11,77%

6222-Fornecimentos e serviços II

2 722 223,41 €

2 600 036,23 €

-122 187,18 €

-4,49%

6223-Fornecimentos e serviços III

15 593 882,49 €

15 079 094,30 €

-514 788,19 €

-3,30%

134 488,38 €

238 118,69 €

103 630,31 €

77,06%

64-Custos com o pessoal

108 506 151,78 €

108 864 488,14 €

358 336,36 €

0,33%

6411-Remunerações dos orgãos directivos

338 532,34 €

381 477,11 €

42 944,77 €

12,69%

642-Remunerações de pessoal

87 315 518,31 €

87 633 466,64 €

317 948,33 €

0,36%

6421-Remunerações base do pessoal

60 420 469,95 €

61 274 686,34 €

854 216,39 €

1,41%

6422-Suplementos de remunerações

16 148 149,00 €

15 383 016,83 €

Missão, objetivos e políticas

Orçamento 2016

Capítulo 2

RUBRICAS

Outros Consumos

62 - Fornecimentos e Serviços Externos
621 - Subcontratos

- €

-765 132,17 €

-1,19%
0,00%

-4,74%

Relatório de Gestão e Contas 2016

6229- Outros FSE

-55 202,00 €
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6423-Prestações sociais directas

172 873,59 €

173 136,32 €

262,73 €

0,15%

6424-Subsídios de férias e de Natal

10 574 025,77 €

10 802 627,15 €

228 601,38 €

2,16%

643-Pensões

111 773,46 €

54 726,56 €

-57 046,90 €

-51,04%

645-Encargos sobre remunerações

19 705 915,05 €

19 543 257,56 €

-162 657,49 €

-0,83%

646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais

401 671,77 €

423 252,25 €

21 580,48 €

5,37%

647-Encargos sociais voluntários

193 680,92 €

174 793,07 €

648-Outros custos com pessoal

399 173,04 €

650 470,15 €

649-Estágios Profissionais

39 886,88 €

3 044,80 €

-36 842,08 €

-92,37%

65-Outros custos e perdas operacionais

68 357,26 €

70 402,66 €

2 045,40 €

2,99%

201 194 113,67 €

192 433 018,29 €

-8 761 095,38 €

-4,35%

66-Amortizações do exercício

5 199 809,29 €

4 640 312,19 €

-559 497,10 €

-10,76%

67-Provisões do exercício

1 994 647,09 €

3 103 371,91 €

1 108 724,82 €

55,59%

68-Custos e perdas financeiras

51 517,22 €

194 014,29 €

142 497,07 €

276,60%

69-Custos e perdas extraordinários

3 067 801,44 €

3 821 817,20 €

754 015,76 €

24,58%

211 507 888,71 €

204 192 580,11 €

TOTAL

TOTAL Geral
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Tabela 8 Rubricas
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-18 887,85 €
251 297,11 €

-7 315 308,60 €

-9,75%
62,95%

-3,46%

(4.897.613,04€), sendo que esta redução de proveitos é verificada nos proveitos operacionais.

do desvios significativos nos relacionados com a atividade
assistencial, sendo de esperar uma taxa de execução que
ronda os 65% existindo também aqui um desvio desfavorável, no montante de - 3.233.955,24€.

A não execução dos proveitos estimados está estritamente
relacionada com a atividade assistencial que não cresceu
o esperado em sede de elaboração do orçamento. Acresce
ainda o valor dos incentivos associados aos indicadores
de qualidade e eficiência (análise a seguir) onde apenas os

A redução verificada ao nível das vendas e prestações de
serviços, quando comparado com o contrato programa,
resulta do não cumprimento das metas definidas ao nível
da atividade SNS (contrato programa), por diversas restrições, já amplamente identificadas nos capítulos próprios.

RUBRICAS

Orçamento 2016

Realizado 2016

71 - Vendas e Prestações de Serviços

191 402 946,54 €

185 063 887,92 €

711-Vendas

27 846,69

32 411,17 €

712-Prestações de serviços

191 375 099,85

185 031 476,75 €

-6 343 623,10 €

-3,31%

7121 - SNS Contrato-programa

184 797 442,00

178 914 636,58 €

-5 882 805,42 €

-3,18%

7122 - Outras Entidades Responsáveis

6 577 657,85

6 116 840,17 €

-460 817,68 €

-7,01%

73-Proveitos suplementares

1 260 297,81

1 037 454,61 €

-222 843,20 €

-17,68%

74-Transf. e subsídios correntes obtidos

526 116,73

431 488,68 €

-94 628,05 €

-17,99%

76 - Outros proveitos e ganhos operacionais

8 120 688,38

5 751 606,21 €

-2 369 082,17 €

-29,17%

78 - Proveitos e ganhos financeiros

361 759,71

752 406,75 €

390 647,04 €

107,99%

79 - Proveitos e ganhos extraordinários

1 645 204,53

5 102 663,86 €

3 457 459,33 €

210,15%

203 317 013,70

198 139 508,03 €

TOTAL Geral

Tabela 9 Rubricas

Missão, objetivos e políticas

Ao nível dos proveitos verificou-se uma variação de -2,41%

Capítulo 2

indicadores económico financeiros são cumpridos, haven-

Desvio - €
-6 339 058,62 €
4 564,48 €

-5 177 505,67 €

%
-3,31%
16,39%

-2,55%
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Recursos humanos
Capítulo 2

3.

Indicação dos fatores críticos de sucesso de que
dependem os resultados da entidade.

Análise do Ambiente Interno e Externo (SWOT)
Pontos Fortes
•

Aposta continuada na implementação de processos

Pontos Fracos
•

significativa limitando a possibilidade de backup em si-

de qualidade assistencial e gestão do risco clínico;
•

Certificação dos serviços;

•

Sinergias decorrentes do protocolo de cooperação

tuações de pico e impondo custos de estrutura elevados;
•

•

Centro hospitalar recentemente criado, aumentando a
dimensão da estrutura, tornando-a na 5ª maior do SNS;

•

referenciais desejáveis;
•

Equipa de Gestão focada na diferenciação do CHAlgarve,

Cuidados de Saúde Primários deficitários na região
condicionando a atividade assistencial hospitalar;

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

•

significativamente inferiores à média nacional e aos

Disponibilização formativa em Medicina pela Universidade do Algarve;

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

com a Universidade do Algarve;
•

Distância às unidades hospitalares de referência muito

•

Obsolescência do parque tecnológico hospitalar;

•

Fraca capacidade de fixação de quadros na região;

•

Inexistência de sistemas de informação integrados
entre os polos hospitalares, potenciando a redundân-

na descentralização da governação clínica nas estruturas

cia de actos, o aumento do risco clínico e limitando a

intermédias, na sustentabilidade económico-financeira

capacidade de gestão intermédia;

do CHAlgarve e na criação de valor em saúde.
•

Distância entre os polos hospitalares não favorece a
eficiência na utilização dos recursos;
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•
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Modelo de financiamento desajustado, não considerando os custos de estrutura e contexto regional, que
se tem traduzido em desequilíbrios financeiros consistentes ao longo do tempo;

•

Preponderância muito significativa da atividade urgente, ambulatória e cirúrgica, com impactos de eficiência e efectividade na atividade assistencial.

•

Cooperação com a Universidade do Algarve, favore- •

Envelhecimento acentuado do corpo clínico, que con-

cendo a atratividade para a fixação de quadros e o

jugado com a falta de capacidade de fixação de novos

desenvolvimento científico;

especialistas poderá conduzir a um agravamento das

•

carências de recursos humanos;

Contratualização interna da atividade assistencial fomenta práticas de gestão orientadas para os resultados;

•

diferenciados, capturando uma franja significativa do
financiamento do CHAlgarve através do SIGIC e des-

em saúde promotoras da integração de cuidados;
A possibilidade de estruturar as áreas assistenciais em
Centros de Responsabilidade Integrados pode cons-

natando a casuísta do CHAlgarve;
•

dos processos de tomada de decisão. Pode-se tradu-

responsabilização pelos resultados em saúde obtidos

zir numa limitação significativa em espelhar, no plano

e introduzir incentivos financeiros à fixação de qua-

operacional, os objectivos do CHAlgarve;

dros na região;
A vocação eminentemente turística da região pode

Condicionamento da autonomia gestionária do CHAlgarve pela excessiva centralização e burocratização

tituir factor de adensamento da cultura institucional,

•

Mercado de hospitalização privada em crescimento
acentuado na região, capturando recursos humanos

Área de Influência Hospitalar coincidente com a área
da ARS podendo favorecer a adopção de intervenções

•

Capítulo 2

Missão, objetivos e políticas

•

Ameaças

•

O Algarve é uma região relativamente pequena à escala nacional, sendo que a proximidade entre os di-

abrir potenciais linhas de financiamento alternativas.

versos sectores da sociedade sujeita o CHAlgarve a
pressões de contexto que dificultam a adopção de
intervenções baseadas na evidência.
•

A situação periférica da região do Algarve e a escassez
de oportunidades de colocação de quadros qualificados, fora dos sectores do ensino e da saúde, constitui
um constrangimento à mobilidade familiar e à fixação
de profissionais de saúde na região
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Recursos humanos
Capítulo 2

4.

Evidenciação da atuação em conformidade com as
orientações definidas pelos ministérios sectoriais,
designadamente as relativas à política sectorial a
prosseguir, às orientações específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade
operacional e ao nível de serviço público a prestar
pela entidade (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE).

O CHAlgarve assinou, em maio de 2016, e após menos de
2 meses da tomada de posse do Conselho de Administração, o Acordo Modificativo de 2016 com metas específicas
para o ano de 2016, mediante a orientações da entidade
tutelar, quer ao nível dos serviços a prestar quer ao nível
do orçamento para exercício.
Dando cumprimento a prerrogativa prevista, quer na cláusula 35.ª do contrato-programa 2013-2015, quer nos documentos enquadradores do processo de contratualização
com os Hospitais do SNS, entendeu o Conselho de Administração do CHAlgarve propor à tutela central, após manifestação favorável da tutela regional, adenda ao acordo
modificativo assinado em maio, uma vez que o mesmo enfermava de um desalinhamento significativo entre a produção aí prevista com a capacidade efectiva de produção
do CHAlgarve, com elevada probabilidade de colocar em
estrangulamento operacional o funcionamento da instituição. A adenda proposta, orientada pelo princípio de orçamento global estipulado pela tutela, não prevê qualquer
alteração à dotação global prevista em sede de acordo
modificativo, pelo que daí não advém qualquer reforço
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

orçamental para o CHAlgarve. Antes se prevê uma redis-

26

tribuição pelas diversas linhas assistenciais da composição
do orçamento global do CHAlgarve.

Capítulo 3
Estrutura de capital

2.

cável: capital estatutário ou capital social, número
de ações, distribuição do capital pelos acionistas,
etc.), incluindo indicação das diferentes categorias

Identificação de eventuais limitações à titularidade
e/ou transmissibilidade das ações.

Não aplicável.

de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e

O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o ca-

percentagem de capital que cada categoria repre-

pital estatutário, que é integralmente detido pelo Estado

senta (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE).

e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho

O capital estatutário do CHAlgarve é de 154.434.888€, de-

conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde.

Estrutura de capital

Divulgação da estrutura de capital (consoante apli-

Capítulo 3

1.

tido a 100% pela DGTF.
3.

Informação sobre a existência de acordos parasso-

Estado e pode ser aumentado ou reduzido por despacho

ciais que sejam do conhecimento da entidade e pos-

conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde.

sam conduzir a eventuais restrições.
Não aplicável.
O CHAlgarve não tem conhecimento de acordos parassociais que possam conduzir a eventuais restrições.
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Capítulo 4
Participações sociais e obrigações

3.

Indicação do número de ações e obrigações detidas

e/ou coletivas (entidade) que, direta ou indireta-

por membros dos órgãos de administração e de fis-

mente, são titulares de participações noutras enti-

calização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.

dades, com indicação detalhada da percentagem de
capital e de votos imputáveis, bem como da fonte

Não aplicável.

e da causa de imputação nos termos do que para o

O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o ca-

efeito estabelece o Código das Sociedades Comer-

pital estatutário, que é integralmente detido pelo Estado

ciais (CSC) nos seus artigos 447.º e 448.º (vide alíneas

e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho

a) e b) do n.º1 do artigo 44.º do RJSPE).

conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde. Ver de-

Não aplicável.

clarações anexas relativas à titularidade de participações
sociais.

Participações sociais e obrigações

Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais)

Capítulo 4

1.

No que se refere à composição da sua estrutura accionista
importa referir que o capital estatutário do Centro Hospitalar é detido integralmente pelo Estado e apenas pode

4.

Informação sobre a existência de relações de natu-

ser aumentado ou reduzido por despacho conjunto dos

reza comercial entre os titulares de participações e

Ministros das Finanças e da Saúde. Ver declarações anexas

a entidade.

relativas à titularidade de participações sociais.
Não aplicável.
O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o ca2.

Explicitação da aquisição e alienação de participa-

pital estatutário, que é integralmente detido pelo Estado

ções sociais, bem como da participação em quais-

e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho

quer entidades de natureza associativa ou fundacio-

conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde.

nal (vide alínea c) do n.º1 do artigo 44.º do RJSPE).
O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o capital estatutário, o qual é detido pelo Estado e pode ser
aumentado ou reduzido por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde. No entanto o CHAlgarve é associado da SUCH (Serviços de Utilização Comum
dos Hospitais) constituído assim o dever de pagamento
de uma quota, sento que no caso do CHAlgarve optou o
Relatório de Gestão e Contas 2016
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Capítulo 5
Órgãos sociais e comissões

Identificação das deliberações acionistas que, por

tário que assegure a efetiva separação entre as funções de

imposição estatutária, só podem ser tomadas com

administração executiva e as funções de fiscalização (vide

maioria qualificada, para além das legalmente pre-

n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). Desta forma, deve ser expli-

vistas, e indicação dessas maiorias.

citada a composição dos seguintes órgãos:

Não aplicável. Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de 29 de Dezembro (alterado e republi-

A. Assembleia Geral

cado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro),
onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos
do hospital EPE:

1.

a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

Composição da mesa da assembleia geral, ao longo
do ano em referência, com identificação dos cargos
e membros da mesa da assembleia geral e respetivo
mandato (data de início e fim), assim como a remu-

Órgãos sociais e comissões

2.

Capítulo 5

A entidade deve apresentar um modelo de governo socie-

neração relativa ao ano em referência. Caso tenha
reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).
Não aplicável.

B. Administração e Supervisão
1.

Identificação do modelo de governo adotado.

Nos termos do DL 233/2005, atualizado pelo DL 244/2012,

Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05,

a administração e fiscalização está estruturada segundo a

de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decre-

seguinte modalidade:

to-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define
o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:
a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

a.

Conselho de Administração

b.

Conselho Consultivo

c.

Fiscal Único
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Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

2.

Indicação das regras estatutárias sobre procedimen-
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Caracterização da composição, consoante aplicá-

tos aplicáveis à nomeação e substituição dos mem-

vel, do Conselho de Administração, do Conselho de

bros, consoante aplicável, do Conselho de Adminis-

Administração Executivo e do Conselho Geral e de

tração, do Conselho de Administração Executivo e

Supervisão, com indicação do número estatutário

do Conselho Geral e de Supervisão.

mínimo e máximo de membros, duração estatutária

A nomeação e substituição dos membros do Conselho de
Administração do CHAlgarve, E.P.E. são regulamentadas
nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro, conjuntamente com o artigo 18.º do Anexo da Lei n.º
27/2002, de 8 de Novembro, com os Estatutos definidos no
Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro,

do mandato, número de membros efetivos, data da
primeira designação e data do termo de mandato
de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de
mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o
que entrou).

alterados e republicados pelo Anexo II do Decreto-Lei n.º

Até Março de 2016, a composição do Conselho de Admi-

244/2012, de 9 de Novembro.

nistração do Centro Hospitalar do Algarve apresentava-se

Em 2016, o Centro Hospitalar foi gerido por dois Conse-
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3.

conforme tabela 10.

lhos de Administração, um indigitado pela Resolução n.º

A partir de Março de 2016, a composição do Conselho de

17-A/2013 do Conselho de Ministros, outro pela Resolução

Administração do Centro Hospitalar do Algarve passou a

n.º 6-B/2016, publicada a 10 de Março de 2016.

apresentar-se conforme demosntrado na tabel 11.

Designação
Nome

2013-2016

Presidente

2013-2016

[Entidade
pagadora]

Forma (1)

Data

Pedro Manuel Mendes
Henriques Nunes

Resolução nº
17-A/2013

19-07-2013

Vogal

Patrícia Isabel Silvestre Ataíde

Resolução nº
17-A/2013

19-07-2013

2013-2016

Vogal

Graça Maria Palma Pereira

Resolução nº
17-A/2013

19-07-2013

2013-2016

Director Clínico

Maria Gabriela Castillón
Valadas Cartucho

Resolução nº
17-A/2013

19-07-2013

2013-2016

Enfermeiro Director

José Fernando Vieira dos
Santos

Resolução nº
17-A/2013

19-07-2013

(O/D) (2)

Órgãos sociais e comissões

Cargo

Início-Fim

Remuneração

Capítulo 5

Mandato

Tabela 10 Composição do conselho de administração até 16/03/2016
Número estatutário mínimo e máximo de membros - 5 / 7
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) (2) O/D – Origem / Destino

Designação

Remuneração

Mandato
Nome

2016 -

Presidente

2016 -

Forma (1)

Data

Joaquim Grave Ramalho

Resolução
nº 6-B/2016

10-032016

Vogal

Helena Cristina Gil Caldeira dos
Santos Leitão

Resolução
nº 6-B/2016

10-032016

2016 -

Vogal

Maria Teresa da Silveira Bretão
Machado Luciano

Resolução
nº 6-B/2016

10-032016

2016 -

Director Clínico

Carlos Alberto Rosário dos Santos

Resolução
nº 6-B/2016

10-032016

2016 -

Enfermeiro Director

Nuno Álvaro Caneca Murcho

Resolução
nº 6-B/2016

10-032016

[Entidade
pagadora]

Tabela 11 Composição do conselho de administração após 16/03/2016
Número estatutário mínimo e máximo de membros - 5 / 7
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) (2) O/D – Origem / Destino

(O/D) (2)
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Distinção dos membros executivos e não executivos

5.

Apresentação de elementos curriculares relevantes

do Conselho de Administração1 e, relativamente aos

de cada um dos membros, consoante aplicável, do

membros não executivos, identificação dos mem-

Conselho de Administração, do Conselho Geral e de

bros que podem ser considerados independentes2,

Supervisão e do Conselho de Administração Exe-

ou, se aplicável, identificação dos membros inde-

cutivo. Deverão especificamente ser indicadas as

pendentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide

atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos

artigo 32.º do RJSPE).

últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º

Todos os membros do Conselho de Administração exer-

do RJSPE).

cem funções executivas.

Joaquim Grave Ramalho

Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

4.

Data de nascimento: 29 de abril de 1952
Naturalidade: Santiago Maior, Alandroal, Évora.
Licenciado em Gestão e Organização de Empresas pela Escola Superior de Estudos Sociais e Económicos — Bento de
Jesus, em Évora.

Experiência Profissional:
Diretor do Departamento de Contratualização da ARS Algarve, I. P., desde janeiro de 2012.
Assessor do Conselho Diretivo da ARS Algarve, I. P., de outubro de 2011 a janeiro 2012.
Vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, I. P., de maio
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de 2005 a outubro de 2011.
Chefe de Projeto Estrutura de Apoio Técnico para a gestão
do Fundo Social Europeu do PROALGARVE — Programa
Operacional da Região do Algarve, de fevereiro de 2003 a
maio de 2005.
1 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo
278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC.

Chefe de Projeto da Estrutura de Apoio Técnico de Contro-

2 A independência dos membros do Conselho Geral e de

lo de 1.º nível do PROALGARVE — Programa Operacional

Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se
nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros
do Conselho de Administração, considera-se independente
quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses
específicos na entidade nem se encontre em alguma circunstância
suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão.
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da Região do Algarve, de maio de 2002 a fevereiro de 2003.
Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de
Conceção, Execução e Gestão do Parque das Cidades Lou-

lé/Faro — Empresa Intermunicipal, EIM — para desenvol-

Rede Hospitalar, apresentados pelas ARS (Despacho n.º

vimento do projeto de construção do Parque das Cidades

9495/2013, de 19 de julho, do SES); Grupo de trabalho para

Loulé/Faro, de junho de 2000 a abril de 2002.

o desenvolvimento da contratualização no âmbito dos cui-

1996 a maio de 2000.
Técnico Superior da Direção Regional de Agricultura do Algarve e Chefe de Divisão de Programação e Gestão Financeira, entre 1993 e 1996.
Coordenador da UNICAMA — União das Caixas de Crédito
Agrícola Mútuo do Algarve (Faro),em regime de destacamento, de junho de 1988 a junho de 1991.
Técnico Superior da Direção -Geral de Planeamento e Agri-

de 7 de fevereiro, do SEAMS).
Enquanto Vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, I.
P. — Gestor do Contrato de Gestão do Centro de Medicina
Física e Reabilitação do Sul, em regime de PPP.
Membro da Comissão de Avaliação de Propostas do concurso para a contratação da Parceria Público -Privada para
a construção e operação do Edifício do Hospital Central
do Algarve, e coordenador da mesma a partir de abril de
2009 (Despacho n.º 9621/2009, do Ministro de Estado e

Órgãos sociais e comissões

vimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), de maio de

dados continuados integrados (Despacho n.º 1981/2014,

Capítulo 5

Administrador da Comissão de Coordenação e Desenvol-

das Finanças e Ministra da Saúde).

cultura (ex - DGA) — Divisão de Apoio à Gestão da Empresa Agrícola, Lisboa, de outubro de 1982 a junho de 1988.
Assessor do Gabinete do Secretário de Estado para o Algodão, República Popular de Moçambique, ao abrigo de
um programa de Cooperação com Portugal, de outubro
de 1980 a outubro de 1982.
Técnico Superior Instituto de Reorganização Agrária (IRA)
e IGEF (Instituto de Gestão e Estruturação Fundiária) -Ministério da Agricultura, Lisboa, de dezembro de 1976 a outubro de 1980.
Início de carreira como Técnico Superior 3.ª classe do Centro
Regional de Reforma Agrária de Évora, em agosto de 1975.

Helena Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão
Data de nascimento: 26 de novembro de 1974.
Doutorada em 2013 em Biociências, especialização em Biotecnologia, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Tese: Novel Noninvasive Imaging
Biomarkers for Liver Steatosis, Inflammation and Fibrosis.
Grau de Especialista e Assistente em Radiologia em 2009.
Em 2008, subespecialização em radiologia da cabeça e
pescoço no Instituto Português de Oncologia de Lisboa
e, em 2006, em Radiologia Pulmonar no Hospital Pneu-

Participação em grupos de trabalho, enquanto diretor
do departamento de contratualização: Equipa de projeto

mológico Albert Calmette, Centro Hospitalar Universitário
de Lille.
Certificação de Investigador em 2006.

para o estudo e lançamento de uma nova parceria para

Licenciada em Medicina em 1998, Faculdade de Medicina

a gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação do

da Universidade de Lisboa.

Sul (Despacho n.º 9794/2013, do Coordenador da UTAP);
Grupo Técnico para a compatibilização dos planos estra-
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Experiência Profissional

Maria Teresa da Silveira Bretão Machado Luciano

Investigadora Convidada no Laboratório de Biomarcado-

Data de nascimento: 10 de outubro de 1966, em Lisboa.

res em Imagem, Centro de Investigação em Inflamação,

Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

UMR 1149, Escola Doutoral MTCI, Universidade Sorbonne
Paris Cité e Departamento de Radiologia, Hospital Universitário Beaujon Paris Nord, desde 2015.
Professora Auxiliar, Membro do Núcleo Coordenador e da
Comissão de Curso do Mestrado Integrado em Medicina
e Membro do Conselho Científico do Departamento de
Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve,
desde 2014.

Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade
de Coimbra.
Pós -Graduada em Marketing e Negócios Internacionais
pelo INDEG/ISCTE.
Pós - Graduada em Saúde e Desenvolvimento pelo IHMT
da UNL.
Doutoranda em Saúde Internacional no IHMT da UNL.

Radiologista Clínica em Grupos de Saúde privados, de
2013 a 2015.
Bolseira e Investigadora Convidada no Athinoula A. Martinos Center, Massachusetts General Hospital e Harvard
Medical School, Boston, em 2011. Bolseira, Radiologista/
Investigadora Convidada no Serviço de Radiologia do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e no Centro

Experiência Profissional
Membro do Departamento Internacional — Grupo Tecnimede, de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Membro
da administração da Altadis Colombia (joint -venture: 50 %
Portuguesa/50 % Colombiana).

de Neurociências e Biologia, de 2009 a 2013. Celular de

Diretora executiva do ACES da Amadora, de dezembro de

Coimbra, no âmbito do Programa Doutoral em Biologia

2012 a agosto de 2014.

Experimental e Biomedicina. Durante este período foi Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Professora

Diretora executiva do ACES Oeste Norte, de janeiro de

Adjunta Convidada na Escola Superior de Tecnologia da

2009 a dezembro de 2012.

Saúde de Lisboa e Membro do Conselho Pedagógico (este
último de 2009 a 2011), desde 2009.
Interna do Internato Complementar de Radiologia no Hos-

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

pital Garcia de Orta, Almada, de 2002 a 2009.
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Presidente do conselho de administração da Saudaçor S.
A. — Governo Regional dos Açores, de outubro de 2006 a
dezembro de 2008.
Advisor do Diretor-Geral do SAMES em Dili, Timor-Leste

Assistente Convidada na Escola Superior de Saúde Egas

(Serviço Autónomo dos Medicamentos e Equipamentos da

Moniz, Monte de Caparica, de 2007 a 2009.

Saúde), que depende diretamente do Ministério da Saúde
de Timor - Leste — Projeto do World Bank no âmbito do

Medical Advisor para a área de anti -infeciosos e VIH da

Second Health Setor Rehabilitation and Development Pro-

Pfizer-Portugal, de 2006 a 2008.

ject, de setembro de 2005 a setembro de 2006.
Professora convidada de Farmacologia ESS, Setúbal, de setembro de 2003 a setembro de 2005.

Organon Portuguesa, de abril de 2002 a setembro de 2005.

Carlos Alberto Rosário dos Santos

Product Manager e Coordenadora de Informação Estraté-

Data de nascimento: 24 de agosto de 1953, em Lisboa.

Roche Farmacêutica, Product Manager com equipa, de

da Universidade de Lisboa. Assistente de Medicina de Medicina Interna, em 1989; Assistente graduado em Medicina
Interna, em 1995; Assistente Graduado Sénior, em 2008.

abril de 1998 a novembro de 2001.
Farmacêutica responsável da Clínica de S. Lucas (função que
exerce, em part-time e pós -hora laboral), de 1994 a 2005.
Janssen Cilag — Product Manager, de 1991 a 1998.

Experiência Profissional
Chefe de equipa de urgência de 1989 a 1996; Direção
clínica de 1996 a 2000; Direção de serviços de Medicina;

Estágio em Farmácia Hospitalar (farmácia do Hospital Dis-

Direção de Setor do serviço de medicina há cerca de 10

trital de Setúbal), em 1990.

anos; Responsável pela consulta e hospital de dia de imu-

Órgãos sociais e comissões

a abril 2002.

Licenciado em Medicina em 1978, Faculdade de Medicina

Capítulo 5

projeto Medicamentos Genéricos, de novembro de 2001

nodeficiência desde 1993; Criador e primeiro responsável
pelo Núcleo Médico de Formação; Membro fundador e
vogal da primeira direção do Núcleo de VIH da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna; Membro da Direção do
MAPS (Movimento de apoio à problemática da SIDA) durante cerca de 10 anos, Formador de internos do internato
geral e complementar de medicina.
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Nuno Álvaro Caneca Murcho
Data de nascimento: 17 de abril de 1974, em Lisboa.
Doutorado e mestre em Psicologia, na especialização em
Órgãos sociais e comissões

Psicologia da Saúde.
Pós -Graduado em Gestão de Recursos Humanos e em Toxicodependências.
Licenciado e Bacharel em Enfermagem, Diplomado em
Abordagem Sistémica e Familiar e Especializado em Enfer-

Capítulo 5

magem de Saúde Mental e Psiquiátrica.

Experiência Profissional
Enfermeiro generalista — Hospital de St.º António dos
Capuchos, em Lisboa; Hospital Distrital de Faro e Centro
de Saúde Mental de Faro, de 1986 a 1998; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica
— Hospital Distrital de Faro e Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, de 1998 a 1999; Enfermeiro
-Chefe — Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, Instituto da Droga e da Toxicodependência,
I. P., e Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.,
desde 1999; Responsável do Serviço de Coordenação e
Apoio Técnico (cargo dirigente) — Instituto da Droga e da
Toxicodependência, I. P., de 2003 a 2006; Responsável do
Núcleo de Apoio Técnico (cargo dirigente) — Instituto da
Droga e da Toxicodependência, I. P., em 2007; Diretor do
CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

Centro de Respostas Integradas (cargo dirigente) — Insti-
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tuto da Droga e da Toxicodependência, I. P., e Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., de 2007 a 2013;
Coordenador da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (cargo dirigente) —
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., desde
2014; Experiência clínica nas áreas da Medicina Interna,
Urgência, Saúde Mental e Psiquiatria e Comportamentos
Aditivos e Dependências; Colaborador, desde 2013, de diversos Estabelecimentos do Ensino Superior, como profes-

sor convidado, nomeadamente, nas áreas da Enfermagem,
da Saúde Mental e Psiquiatria e da Gestão de Serviços de
Saúde, desenvolvendo ainda investigação nos domínios
da Saúde Mental Ocupacional e nas Dependências, entre
outros; com mais de 40 artigos publicados em publicações
nacionais e internacionais, para além de comunicações
apresentadas em eventos científicos.

Apresentação de organogramas ou mapas funcio-

cada um dos membros do órgão de administração

nais relativos à repartição de competências entre

ao órgão de administração e ao órgão de fiscaliza-

os vários órgãos sociais, comissões e/ou departa-

ção, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF),

mentos da entidade, incluindo informação sobre

de quaisquer participações patrimoniais que dete-

delegações de competências, em particular no

nham na entidade, assim como quaisquer relações

que se refere à delegação da administração quo-

que mantenham com os seus fornecedores, clientes,

tidiana da entidade.

instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do RJSPE).
Ver anexos.

O Conselho de Administração e os seus Membros, desenvolvem as suas funções de acordo com o estipulado no
Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro:
Compete ao Conselho de Administração garantir o cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de

7.

Identificação de relações familiares, profissionais ou
comerciais, habituais e significativas, dos membros,
consoante aplicável, do Conselho de Administração,

todos os poderes de gestão que não estejam reservados a
outros órgãos, e em especial:
•

Propor planos de ação anuais e plurianuais e respeti-

do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de

vos orçamentos, bem como os demais instrumentos

Administração Executivo com acionistas.

de gestão previsional legalmente previstos, e assegurar a respetiva execução;

Não aplicável.
Nenhum dos elementos que constitui o Conselho de Ad-

•

Celebrar Contratos-Programa externos e internos;

ministração do CHAlgarve tem relações familiares, profis- •

Definir linhas de orientação a que devem obedecer a

sionais ou comerciais com accionistas a quem seja impu-

organização e o funcionamento do Centro Hospitalar

tável participação noutras entidades. Importa referir que

EPE, nas áreas clínicas e não clínicas, propondo a cria-

relativamente à composição da sua estrutura o capital

ção, extinção ou modificação de serviços;

estatutário do Centro Hospitalar do Algarve é detido integralmente pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou

•

Definir políticas referentes a recursos humanos, incluindo remunerações dos trabalhadores e dos titula-

reduzido por despacho conjunto dos Ministros das Finan-

res dos cargos de direção e chefia;

ças e da Saúde.
•

Autorizar a realização de trabalho extraordinário e de
prevenção dos trabalhadores do Centro Hospitalar.,
independentemente do seu estatuto, bem como autorizar o respetivo pagamento;

•

Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;

•

Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as

1 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção
das declarações por parte dos destinatários. De notar que
uma minuta da declaração a ser remetida à Inspeção-Geral de
Finanças está disponível no sítio desta última, sendo acedível
através da hiperligação http://www.igf.gov.pt/deveres-de-

Órgãos sociais e comissões

8.

Capítulo 5

Evidências da apresentação das declarações1 de

condições de prestação e disciplina do trabalho;
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comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-publicos1.aspx.
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•

•

Apresentar os documentos de prestação de contas,

O Conselho de Administração detém ainda as compe-

nos termos definidos na lei;

tências legalmente atribuídas aos titulares dos cargos de

Aprovar e submeter a homologação do Ministro da
posições legais e regulamentares aplicáveis;

•

Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a Comissão de Ética, sem prejuízo do
cumprimento das disposições aplicáveis;

•

Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo Centro Hospitalar, designada-

Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

Saúde, o regulamento interno e fazer cumprir as dis-

mente responsabilizando os diferentes sectores pela
utilização dos meios postos à sua disposição e pelos
resultados atingidos, nomeadamente em termos da
qualidade dos serviços prestados;
•

Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas, se for caso disso, sobre queixas e reclamações
apresentadas pelos utentes;

•

Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;

•

Autorizar a aplicação de todas as modalidades de regimes de trabalho legalmente admissíveis;

•

direção superior de 1.º grau da Administração Central do
Estado relativamente aos funcionários e agentes da Administração Pública.
O Conselho de Administração pode delegar as suas competências nos seus membros ou demais pessoal de direção
e chefia, com exceção das previstas nas alíneas a) a j) do n.º
1, definindo em ata os limites e condições do seu exercício.
Relativamente a este assunto encontra-se publicado em
Diário de Republica:
•

Deliberação (extrato) n.º 1869/2013 de 18 de Outubro.

•

Deliberação 98/2017, de 07 de Fevereiro, que produz
efeitos a 10 de Março de 2016.

A unidade sistémica da organização interna do Centro
Hospitalar do Algarve, EPE é o Serviço Clínico que constitui
por tal facto um Centro de Responsabilidade. Cada serviço
clínico é dirigido por um Director de Serviço, nos termos
da lei, responsável por toda a atividade do serviço, por um
Enfermeiro Chefe com as atribuições que a lei igualmente
lhe confere e, quando for o caso, por um Técnico Superior

Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na

de Tecnologias de Saúde. Existem estruturas Departamen-

lei, independentemente da relação jurídica de emprego;

tais, de coordenação entre serviços com necessidades ou
problemáticas afins, que promovem a otimização da sua

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

•

42

•

Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as

partilha no interesse comum, e uma estrutura vertical de

medidas destinadas a corrigir os desvios em relação

organização e direção de toda a área assistencial. Cada

às previsões realizadas;

departamento é coordenado por um Director de Depar-

Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e
autorizar a realização e o pagamento da despesa do
Centro Hospitalar;

•

Tomar as providências necessárias à conservação do
património afeto ao desenvolvimento da sua atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos.

tamento, escolhido de entre os médicos com currículo
adequado e referência dos seus pares nas respetivas áreas.
Igualmente cada departamento contará com um Enfermeiro Supervisor ou Enfermeiro Chefe e um Administrador
Hospitalar da respetiva carreira.

9.

Caracterização do funcionamento do Conselho de
Administração, do Conselho Geral e de Supervisão
e do Conselho de Administração Executivo1, indi-

de cada membro às reuniões realizadas2;
Durante o exercício de 2016 houve lugar à mudança do

Relativamente ao Conselho de Administração que assumiu

órgão de gestão com a publicação a 10-03 da resolução

funções:

6-B/2016. Relativamente ao Conselho de Administração
cessante identifica-se:

Elementos do C.A.

Pedro Nunes
Presidente
Graça Pereira
Vogal Executiva
Patrícia Ataíde
Vogal Executiva
Gabriela Valadas
Diretora Clínica
José Vieira Santos
Enfermeiro Diretor

N.º Presenças

Assiduidade

10

100%

3

30%

10

100%

10

100%

10

100%

Tabela 12 Assiduidade do CA em funções até maio de 2016

1 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado.

Elementos do C.A.

Joaquim Ramalho
Presidente
Helena Leitão
Vogal Executiva
Maria Teresa Luciano
Vogal Executiva
Dr. Carlos Santos
Diretor Clínico
Nuno Murcho
Enfermeiro Diretor

N.º Presenças

Assiduidade

42

100%

35

83%

36

85%

39

92%

40

95%

Capítulo 5

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade

Tabela 13 Assiduidade do CA em funções após maio de 2016
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cando designadamente:

2 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.
43

b.

Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades,
dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes
exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso

Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

do exercício, apresentados segundo o formato seguinte:

Acumulação de Funções
Membro do Órgão de Administração

Entidade

Função

Regime

Maria Teresa da Silveira Bretão Machado Luciano

Estab. Ensino Superior Público

Docente

Público

Nuno Álvaro Caneca Murcho

Estab. Ensino Superior Público

Docente

Público

Tabela 14 Cargos exercidos em simultâneo noutras instituições

c.

Órgãos da entidade competentes para realizar a avalia-

d.

Comissões1 existentes no órgão de administração ou

ção de desempenho dos administradores executivos e

supervisão, se aplicável. Identificação das comissões,

critérios pré-determinados para a avaliação de desem-

composição de cada uma delas assim como as suas

penho dos mesmos;

competências e síntese das atividades desenvolvidas no

O CHAlgarve rege-se pelo Decreto-lei n.º 244/2012, de

exercício dessas competências.

9 de Novembro, que altera e republica o Decreto-lei n.º

Em 2016 não foi criada qualquer comissão no seio do Con-

233/2005, de 29 de Dezembro, que aprova os estatutos

selho de Administração, nem qualquer comissão que te-

dos Hospitais E.P.E.

nha competências de supervisão.

Compete ao Fiscal Único a avaliação do desempenho dos
gestores executivos, com base no cumprimento das orien-
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tações de gestão definidas no Contrato-Programa, celebrado com a ARS Algarve, IP e consequentemente com a
ACSS, IP e ainda com base nos contratos de gestão assinados com cada elemento do Conselho de Administração.

1 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de
administração ou supervisão.
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da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de

dente ao modelo adotado e composição, con-

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Fi-

soante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão

nanceiras e outros. Deverão especificamente ser

de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão

indicadas as atividades profissionais exercidas,

ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao

pelo menos, nos últimos 5 anos.

número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de
membros efetivos e suplentes, data da primeira
designação e data do termo de mandato de cada
membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá
indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que
entrou). Informação a apresentar segundo o formato seguinte:
O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação
se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas.

Identificação, consoante aplicável, dos membros do
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Con-

Não aplicável.
O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação
se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de
29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:
a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

4.

Caracterização do funcionamento do Conselho
Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Ge-

selho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as

ral e de Supervisão ou da Comissão para as Maté-

Matérias Financeiras que se considerem indepen-

rias Financeiras, indicando designadamente, con-

dentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º, do CSC.
Não aplicável.

soante aplicável:
a.

Número de reuniões realizadas e respetivo grau de

O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação

assiduidade por parte de cada membro, apresentados

se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Se-

segundo o formato seguinte:

gundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de
29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei

Não aplicável.

n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatu-

O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação

to dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:

se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Se-

a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

Órgãos sociais e comissões

tes de cada um dos membros do Conselho Fiscal,

Identificação do órgão de fiscalização correspon-

longo do ano em referência, com indicação do

2.

Apresentação de elementos curriculares relevan-

Capítulo 5

1.

3.

gundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de
29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:
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a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

c.

Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do
órgão de fiscalização para efeitos de contratação de
serviços adicionais ao auditor externo;

Não aplicável.
O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação

b.

Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades,

se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Se-

dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes

gundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de

exercidas pelos membros daqueles órgãos no decur-

29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei

so do exercício;

n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:

Não aplicável.
a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo

d.

Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicá-

O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação
se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de
29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:
a.

O Conselho de Administração;

vel, da Comissão para as Matérias Financeiras.

b.

O Fiscal Único;

Não aplicável.

c.

O Conselho Consultivo.

O Fiscal Único é o órgão de fiscalização, cuja identificação
se remete para o ponto ― Revisor Oficial de Contas. Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de
29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define o estatu-
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a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo

Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC),
do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e
na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a
representam e indicação do número de anos em
que o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido
alteração de mandato durante o ano em reporte, a
entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o
que saiu e o que entrou).

Nos termos do Despacho n. 623/2013 – SET de 08/08/2013

Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta
contas à entidade.

Considerando que os números 2 e 5 do artigo 15º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9
de novembro), dispõe que o fiscal único e suplemente são
nomeados através de Despacho de Ministro de Estado e
das Finanças, obrigatoriamente de entre revisor oficiais de
contas ou sociedades de revisores de contas, por um período de 3 anos, renovável apenas uma vez.
Pelo acima exposto e uma vez que o ano de 2013 é o primeiro mandato em que o ROC exerce funções de fiscal único

Órgãos sociais e comissões

1.

2.

Capítulo 5

D. Revisor Oficial de Contas (ROC)

efetivo no CHAlgarve EPE, não existem quaisquer limitações.

foram nomeados para o triénio 2013-2015 os seguintes ROC’s:
•

Efetivo: António Andrade Gonçalves & Associados,
ROC n.º948

, não tem n.º de inscrição na CMVM.

Informa-se contudo que o ano 2016 vai ser certificado
pela sociedade António Belém & António Gonçalves,
SROC, Lda, uma vez que o ROC efetivo nomeado pelo
despacho n. 1623/2013, no início de 2017 passou a integrar, como sócio essa sociedade. Consequentemente, o exercício da sua atividade de Revisor Oficial de
Contas passou a ser exercido como sócio da entidade
em questão. Pelo exposto, os relatórios emitidos terão de ser, obrigatoriamente, em nome da sociedade
representada pelo ROC efetivo.
•

Suplente: Rosa Lopes Mendes & Associados, SROC

1º Mandato: Triénio 2013-2015
Ano 2016: não temos ROC nomeado pelo IGF, pelo que o
ROC efectivo do primeiro mandato certificará as contas.
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n.º116; CMVM n.º 20161435
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3.

Indicação do número de anos em que a SROC e/ou

relatório, bem assim como a remuneração relativa

o ROC exerce funções consecutivamente junto da

ao ano em referência, apresentados segundo os

entidade/grupo, bem como indicação do número

formatos seguintes:

de anos em que o ROC presta serviços nesta entiÓrgãos sociais e comissões

dade, incluindo o ano a que se refere o presente

Mandato

Cargo

Identificação SROC / ROC
N.º

Início/

Nome

Fim

inscrição na

Capítulo 5

OROC

Designação

N.º registo
na CMVM

Forma (1)

N.º de anos

Data

Contratada

N.º de anos

de funções

de funções

exercidas

exercidas

na entidade

no grupo

António
Joaquim
Andrade
2013/
2015

SROC 243

Gonçalves &
Efetivo

Não tem n.

Despacho n.

Inscrição

1623/2013-

CMVM

SET

06/08/2013

Sim

n.a.

3

n.a.

3

Associados
António
Joaquim
Andrade

Não tem n.
ROC 949

Gonçalves
Rosa Lopes
Mendes &
2013/

Suple-

Associados,

2015

mento

José Jesus
Gonçalves

Inscrição
CMVM

SROC
n.º116

ROC 833

Despacho n.
20161435

1623/2013-

07/08/2013

SET

20160459

Mendes
Não houve

Sociedade

nomeação

António
Belém &
António

Não tem n.
ROC 948

Gonçalves,

Manteve-se

CMVM

o nomeado

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

n.a.

2013-2015
Não houve

Efetivo

nomeação
pela IGTF

António
Joaquim
Andrade
Gonçalves

Não tem n.
ROC 949

- Manteve-

Inscrição

se o ROC

CMVM

efetivo
nomeado
trienio
2013-2016

Tabela 15 Identificação do Fiscal único
Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)
Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC)
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Sim

trienio

SROC*
2016

pela IGTF -

Inscrição

1

Valor

(1)

Redução

Reversão

Remune-

Remune-

ratória

ratória

(2)

(3)

IdentifiValor Final

cação do
Serviço

(4) = (1)-(2)+(3)

(1)

Sociedade António Belém & António Gonçalves, SROC*
Não houve
Honorários

15 596,20 €

2 462,56 €

13 133,64 €

prestação
de serviços
adicionais

Ajudas de
Custo
Total

1 980,29 €

17 576,49 €

1 980,29 €

2 462,56 €

- €

Redução
Valor

15 113,93 €

Reversão

Remune-

Remune-

ratória

ratória

(2)

(3)

Valor Final

(4) = (1)(2)+(3)

Órgãos sociais e comissões

Nome

Valor Anual de Serviços adicinais - 2016

Capítulo 5

Remuneração Anual 2016 (€)

Tabela 16 Identificação do fiscal único

4.

Descrição de outros serviços prestados pela SROC
à entidade e/ou prestados pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.

Nem a SROC, nem o ROC que representa a SROC, prestaram
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ou prestam quaisquer outros serviços ao CHAlgarve, EPE.
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E. Auditor Externo

Capítulo 5

Órgãos sociais e comissões

1.

2.

Explicitação1 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC

Identificação do auditor externo designado e do

que o representa no cumprimento dessas funções,

sócio ROC que o representa no cumprimento des-

bem como indicação do órgão responsável pela

sas funções, bem como o respetivo número de

avaliação do auditor externo e periodicidade com

registo na CMVM, assim como a indicação do nú-

que essa avaliação é feita.

mero de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento
dessas funções exercem funções consecutivamente junto da entidade e/ou do grupo, bem assim
como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato seguinte:
Não aplicável. A estrutura dos Órgão Sociais do CHAlgarve não contempla o Auditor Externo. Segundo o artigo 5º
do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de 29 de Dezembro

Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05,
de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define
o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:
a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de
9 de novembro), onde se define o estatuto dos Hospitais
EPE, são órgãos do hospital EPE:
O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

a.

1 Acompanhada de menção à legislação aplicável.
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Indicação do montante da remuneração anual

toria, realizados pelo auditor externo para a enti-

paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas em

dade e/ou para entidades que com ela se encon-

relação de domínio ou de grupo ao auditor e a ou-

trem em relação de domínio, bem como indicação

tras pessoas singulares ou coletivas pertencentes

dos procedimentos internos para efeitos de apro-

à mesma rede1 e discriminação da percentagem

vação da contratação de tais serviços e indicação

respeitante aos seguintes serviços, apresentada

das razões para a sua contratação.

segundo o formato seguinte:

Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05,

Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05,

de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decre-

de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decre-

to-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define

to-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro), onde se define

o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:

o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE:

a.

O Conselho de Administração;

a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

c.

O Conselho Consultivo.

1 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da
alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria,

Órgãos sociais e comissões

4.

Capítulo 5

Identificação de trabalhos, distintos dos de audi-
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3.

aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.
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Capítulo 6
Organização interna

A. Estatutos e Comunicações
tatutos da entidade.
O Centro Hospitalar do Algarve é uma Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), e é abrangido pelo decreto-Lei nº
133/2012 ― Regime Jurídico do Sector Público Empresarial ― alterado pela Lei nº 75-A/2014, que determina os
princípios gerais aplicáveis ao Sector Público Empresarial,
incluindo as regras aplicáveis à alteração dos Estatutos. Em
2016, os Estatutos do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.
foram fixados pelo anexo II ao decreto-Lei nº 244/2012,
que modificou o decreto-Lei nº 233/2005.

2.

Caraterização dos meios e política de comunica-

3.

Indicação das políticas antifraude adotadas e
identificação de ferramentas existentes com vista
à mitigação e prevenção de fraude organizacional.

A política antifraude alicerça-se na segregação de funções
reflectida na organização interna do Centro Hospitalar e
em um controlo directo por parte do Conselho de Administração em matéria de Compras e despesa. O Centro
Hospitalar exige declarações de acumulação de funções a
todos os profissionais que acumulem outras funções profissionais com as suas funções no Centro Hospitalar.

Organização interna

Indicação das regras aplicáveis à alteração dos es-

Capítulo 6

1.

ção de irregularidades ocorridas na entidade.
O Centro Hospitalar do Algarve dispõe de Livros de Reclamações em todos os locais onde presta serviço ao público.
As reclamações são registadas e processadas pelo Gabinete do Cidadão e, quando relevante, pelo Conselho de
Administração.
O Auditor Interno do Centro Hospitalar do Algarve preparou, durante 2016, uma proposta de Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades, cuja implementação
prática carece da articulação entre vários departamentos
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e que, por esse motivo, não foi ainda aprovado em 2016.
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B. Controlo interno e gestão de riscos1

O dispositivo de Pontos de Controlo destinados a garan-

1.

Informação sobre a existência de um Sistema de

ções, (3) a eficiências nas operações e (4) os activos do

Controlo Interno (SCI) compatível com a dimen-

Centro Hospitalar é severamente limitado pela escassez

são e complexidade da entidade, de modo a pro-

de recursos disponíveis para atividades não operacionais.

teger os investimentos e os seus ativos (este deve

Para além da reduzida dimensão da estrutura de Controlo

abarcar todos os riscos relevantes para a entidade).

Interno (segunda e terceira linhas de defesa), vários instru-

Capítulo 6

Organização interna

A 31-12-2016, o Centro Hospitalar do Algarve dispunha de
4.183 funcionários em seis localizações: três hospitais e
mais três Serviços de Urgência Básica, localizados em Cen-

tir (1) a fiabilidade dos registos, (2) a eficácia das opera-

mentos chave para o desenvolvimento de atividades de
Controlo Interno, incluindo sistemas de informação, continuaram deficientes em 2016.

tros de Saúde. Os serviços do centro hospitalar especifica-

O Sistema de Controlo Interno do Centro Hospitalar do Al-

mente dedicados a funções de Controlo Interno (segunda

garve E.P.E. é inadequado à dimensão e complexidade da

e terceira linhas de defesa do modelo das Três Linhas de

organização. As segundas e terceira linhas de defesa são

Defesa), dispunham de 6 pessoas a tempo inteiro.

subdimensionadas e o Sistema de Controlo Interno não dispõe dos recursos adequados à sua função, considerando (1)
a dimensão da Entidade Pública Empresarial e (2) a comple-

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

xidade inerente a uma unidade de saúde de agudos.

1 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual
ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da
informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas
referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que
satisfazem cada uma das alíneas.
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2.

Identificação de pessoas, órgãos ou comissões
responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de
risco que permita antecipar e minimizar os riscos
inerentes à atividade desenvolvida.

Para o conjunto das atividades de auditoria e gestão do risco,

Organismo interno

Dimensão

Observações

Serviço de Auditoria Interna

3

Dois são membros do IPAI

15

Apenas três pessoas a tempo inteiro, para o conjunto da Qualidade e Gestão do Risco Clínico.

Unidade de Qualidade e
Gestão do Risco
Gabinete de Codificação e
Auditoria Clínica

5

Três funcionários administrativos (não auditores) a tempo inteiro, dois médicos codificadores auditores,
nenhum dos quais afecto a tempo inteiro.

Capítulo 6

Organização interna

o Centro Hospitalar do Algarve dispõe de departamentos:

Tabela 17 Auditoria interna

O Serviço de Auditoria Interna do Centro Hospitalar do Al-

Para a Gestão do Risco, o Centro Hospitalar dispõe de uma

garve contou, em 2016, com três funcionários.

Unidade da Qualidade e Gestão do Risco. Esta unidade

selho de Administração, que é efectivamente o responsável
máximo executivo (correspondendo ao CEO). Os Estatutos
dos Centros Hospitalares, tal como redigidos e republicados
no anexo II ao decreto-Lei nº 244/2012 são omissos quanto
à natureza e extensão da «colaboração» do Serviço de Audi-

desenvolve funções apenas em matéria de Risco Clínico
e Risco Operacional não-clínico, localmente apelidado de
«risco geral». Este conceito não corresponde ao conjunto
de todos os riscos corporativos, tal como abordados pelo
modelo COSO-ERM. A Unidade de Qualidade e Gestão do
Risco reporta ao Conselho de Administração.

toria Interna com (1) a ACSS, (2) a IGAS, (3) a DGTF e (4) IGF.

Devido a limitações da Unidade de Qualidade e Gestão

Os Estatutos também não mencionam outros organismos,

do Risco, o Auditor Interno realizou, em 2016, o Exercí-

como as ARSs, o GCCI ou Tribunal de Contas.

cio Anual de Auto-avaliação do Risco para todos os Riscos
não-clínicos. Esta necessidade resulta da não-implementação, pela Unidade de Qualidade e Gestão do Risco, de
um modelo de Gestão do Risco COSO-ERM.

Composição do Serviço de Auditoria Interna

O Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica desempe-

Rui Miguel Ganhão Miranda Duarte (responsável)

nha funções de controlo de qualidade da codificação clíni-

Paulo Jorge Almeida Gonçalves Teixeira
João Carlos Condessa da Silva

ca. Este gabinete não dispõe de auditores a tempo inteiro
e reporta à Direção Clínica.
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O Serviço de Auditoria Interna reporta ao Presidente do Con-
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3.

Em caso de existência de um plano estratégico e

-conformidade é incontornável por força dos Estatutos

de política de risco da entidade, transcrição da de-

dos Centros Hospitalares E.P.E, definidos no anexo II ao

finição de níveis de risco considerados aceitáveis e

decreto-Lei nº 244/2012.

Capítulo 6

Organização interna

identificação das principais medidas adotadas.

Os Estatutos não determinam linhas de reporte adequadas

Não foram definidos níveis de risco aceitáveis para Centro

ao cumprimento da Norma 2060. Dificuldades logísticas e

Hospitalar do Algarve. Não foi possível estabelecer, em

orçamentais impediram o cumprimento das Normas 1230

2016, uma «política de risco», com uma definição explícita

― inexistência de Plano de Formação Profissional para Au-

de «níveis de risco aceitáveis» e níveis de «risco alvo», a

ditores Internos ― e 1300 ― inexistência de Programa de

gerir em função dos custos de mitigação desses riscos. Na

Garantia de Qualidade e Melhoria.

ausência de uma política de risco estruturada em torno
de uma Gestão do Risco tecnicamente desenvolvida (por
Gestores de Risco a tempo inteiro), a política de risco subjacente à gestão dos riscos (corporativos) tem sido (1) o

Os Auditores Internos do Centro Hospitalar estão profissionalmente empenhados no cumprimento das Normas
para a Prática Profissional de Auditoria Interna.

cumprimento da legislação e regulamentos e (2) a concen-

A Unidade de Qualidade e Gestão do Risco reporta ao

tração de decisões e autorizações no Conselho de Admi-

Conselho de Administração.

nistração. Essa política de risco desenvolve-se no quadro
de uma prioridade à redução de Custos.

O Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica reporta à
Direcção Clínica.

4.

Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/
ou funcional face a outros órgãos ou comissões da
entidade.

O Serviço de Auditoria Interna reporta ao Presidente do
Conselho de Administração ― que é o órgão executivo
máximo do Centro Hospitalar do Algarve ― e colabora
(2016), nos termos do art.º 17º (pontos 12 e 8) do decreto-
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-Lei nº 244/2012 com:
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•

A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS);

•

A Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF);

•

A Inspecção Geral de Atividades em Saúde (IGAS);

•

A Inspeção Geral de Finanças (IGF).

O reporte do Auditor Interno à função de responsável máximo executivo impede o cumprimento da Norma 2060
para a Prática Profissional de Auditoria Interna. Essa não-

5.

Indicação da existência de outras áreas funcionais
com competências no controlo de riscos.

Não foram identificadas outras áreas funcionais exclusivamente dedicadas ao Controlo Interno.

Descrição do processo de identificação, avaliação,

(económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a

acompanhamento, controlo, gestão e mitigação

que a entidade se expõe no exercício da atividade.

de riscos.

Os riscos financeiros auto-avaliados com maior exposição

O circuito de gestão do risco é incompleto. Existem proce-

estão relacionados com a receita do Centro Hospitalar.

dimentos de identificação de riscos separados para «Ris-

Ainda que o sistema de financiamento dos hospitais EPE

cos Operacionais» e «Riscos de Gestão». Nenhum procedi-

preveja o financiamento em função da produção, via GDH,

mento robusto de avaliação e medição do Risco pôde ser

a ineficácia recorrente do processo de facturação impede

identificado. O processo de decisão face ao risco é limita-

o efectivo financiamento do Centro Hospitalar com base

do ao Risco Clínico, e ainda assim caso-a-caso (pela Uni-

de na sua Produção de serviços. Factores internos ― como

dade de Qualidade e Gestão do Risco). O Centro Hospitalar

insuficiências na recolha de informação operacional (epi-

do Algarve não dispõe de uma política de aceitação de

sódios), atrasos na codificação clínica, erros na informação

riscos (apetite para o Risco explícito e documentado) nem

operacional ― e factores externos como a aprovação sis-

dos instrumentos (Comissão de Risco, «ERM Roundtable»)

tematicamente atrasada das alterações anuais ao contra-

necessários a uma gestão integrada do Risco.

to-programa ou a não-propriedade ― pelo Centro Hospitalar ― de todo o circuito de facturação, concorrem para
empolar esta classe de riscos.

Os Riscos Clínicos estão insuficientemente formalizados
na fase de identificação. A atividade de Gestão de Risco
nesta matéria resume-se ao registo de ocorrências e à

Existe no Centro Hospitalar uma tradição de atenção a

análise caso a caso. A acção face ao Risco resulta de uma

riscos operacionais (risco clínico) que não é acompanha-

análise casuística e a monitorização consiste no registo de

da por igual cultura do risco ao nível corporativo (risco

ocorrências.

de gestão). Ainda assim, os riscos operacionais sofrem da
inexistência de uma política de risco explícita ou de um
circuito de Gestão do Risco completo. A política de risco
de facto ― mas não explícita ― tem sido de uma aceitação tácita dos Riscos cujas medidas de mitigação não são
contempladas em orçamento, dando prioridade absoluta
à redução de Custos. Esta política de facto apenas é delimitada por obrigações legais e regulamentares.

Os Riscos de Gestão são identificados por um exercício
anual de auto-avaliação do risco mas insuficientemente
avaliados, acompanhados ou controlados. O Serviço de
Auditoria Interna dispõe de meios suficientes para o exercício anual de risco («Risk Assessment»), mas não para uma
Revisão de Riscos («Risk Review») nem para a medição de
todos os riscos detectados. O Centro Hospitalar não dispõe dos instrumentos de Gestão do Risco necessários às

A prioridade absoluta ao financiamento (deficitário) das

fases de (1) «acção e decisão face ao risco» nem de (2)

funções operacionais do Centro Hospitalar determina uma

«monitorização, informação e detecção». O resultado é,

escassez crónica de recursos para funções de Gestão e

também aqui, um circuito de gestão do Risco incompleto.

Controlo Interno. O maior risco do Centro Hospitalar é o
severo subdimensionamento dos seus Sistemas de Controlo Interno e de Controlo de Gestão.
Vulnerabilidades no acesso de terceiros (1) à informação e (2) às
instalações do Centro Hospitalar foram também identificadas.

Organização interna

7.

Capítulo 6

Identificação e descrição dos principais tipos de riscos
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6.
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8.

Identificação dos principais elementos do SCI e de
gestão de risco implementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de informa-

C. Regulamentos e Códigos
1.

aplicáveis e regulamentos externos a que a enti-

ção financeira.

dade está legalmente obrigada, com apresentação

As Contas do Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E, são re-

dos aspetos mais relevantes e de maior importân-

vistas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas AG-

cia. Indicação do sítio da entidade onde estes ele-

-Consultores. Esta sociedade terminou o seu mandato a

mentos se encontram disponíveis para consulta.

Organização interna

31-12-2015, não tendo substituída nas suas funções. Difi-

Capítulo 6

Referência sumária aos regulamentos internos

culdades de comunicação e demora na clarificação jurídica

O Centro Hospitalar do Algarve foi criado por via do Decre-

do problema de sucessão impediram, em 2016, o acom-

to-lei n.º69/2013, de 17 de Maio, e está inteiramente inte-

panhamento trimestral dos dois primeiros trimestres das

grado no Serviço Nacional de Saúde Português, sendo uma

Contas de 2016.

pessoa coletiva de direito público, de natureza empresarial,
dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do disposto no Decreto-lei n.º 133/2013, de
3 de Outubro, com as alterações subsequentes e do artigo
18.º do anexo da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro.
Assim sendo, o CHAlgarve, E.P.E. é norteado pelo diploma
legal da sua criação precisamente como entidade pública
empresarial, respetiva legislação enquadradora, pelo regime jurídico do chamado sector empresarial do Estado e,
subsidiariamente, em tudo o que não se encontre previsto especificamente nesse regime pelo próprio Código das
Sociedades Comerciais, pelas normas em vigor para o SNS
que, não contrariem os dispositivos do seu diploma criador,
pelas demais normas legais de gestão hospitalar em vigor, e,
ainda, por todas as normas gerais e especiais que, por força
da sua natureza jurídica, lhe sejam igualmente aplicáveis
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Acresce, finalmente, dizer que, CHAlgarve no desenvolvi-
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mento da sua missão assistencial respeita rigorosamente
todo o normativo vigente, destacando-se:
•

A Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, que aprova a Lei de
Bases da Saúde, na sua redação atualizada;

•

O Decreto-lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, que
aprova o Estatuto do Sistema Nacional de Saúde,
na sua redação atualizada;

regime jurídico da gestão hospitalar;
•

O Decreto-lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro, que altera e republica o Decreto-lei n.º 233/2005, de 29 de
Dezembro, que aprova os estatutos dos hospitais E.P.E.

•

2.

Referência à existência de um código de ética, com
a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos.
Indicação onde este se encontra disponível para
consulta, assim como indicação da forma como é
efetuada a sua divulgação junto dos seus colabo-

O Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de Outubro, altera-

radores, clientes e fornecedores. Informação so-

do59 pela Lei n.º75-A/2014, de 30 de Setembro, que

bre as medidas vigentes tendo em vista garantir

estabelece os princípios e regras aplicáveis ao sector

um tratamento equitativo junto dos seus clientes

público empresarial, incluindo as bases gerais do es-

e fornecedores e demais titulares de interesses

tatuto das empresas públicas.

legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores

Cumpre, ainda, assinalar que, basta aceder à Intranet exis-

ou, de um modo geral, qualquer entidade que es-

tente neste Centro Hospitalar para um conhecimento total

tabeleça alguma relação jurídica com a entidade

e pleno deste importante acervo documental por parte de

(vide artigo 47.º do RJSPE).

toda a comunidade hospitalar.
De acordo com o teor do Despacho nº 9456-C/2014 de
Neste capítulo importa ainda mencionar que, as obrigações

18.Julho.2014 de S.Exª o Senhor Ministro da Saúde, os

do CHAlgarve, EPE constam dos seus normativos internos,

serviços e organismos do Ministério da Saúde e serviços

são fixadas de acordo com a política de saúde a nível nacio-

e estabelecimentos que integram o Serviço Nacional de

nal e regional, e com os planos estratégicos superiormente

Saúde, devem elaborar um Código de Conduta Ética que

aprovados, e são desenvolvidas através de Contrato-Pro-

deve observar o “Quadro de referência” estabelecido no

grama, em articulação com as atribuições das demais insti-

anexo ao referido Despacho.

Organização interna

A Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, que aprova o

Capítulo 6

•

tuições e entidades do Serviço Nacional de Saúde.
No ano de 2016 não foi possível ao CHAlgarve aprovar o
Código de Ética e Conduta, pelo que por enquanto continuam ativos os documentos existentes na unidades extintas – Hospital de Faro EPE e Centro Hospitalar do Barlaven-
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to Algarvio, EPE.
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3.

Referência à existência do Plano de Gestão de Ris-

O Centro Hospitalar do Algarve dispõe de um Plano de

cos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e

prevenir fraudes internas (cometida por um Colabo-

redigiu, em 2016, um Relatório de Monitorização do Plano

rador ou Fornecedor de Serviços) e externas (come-

de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

tida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para
a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento
da legislação e da regulamentação em vigor relatiOrganização interna

vas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração
do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco
de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º
da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do
local no sítio da entidade onde se encontra publi-

Capítulo 6

citado o respetivo Relatório Anual de Execução do

liação de Riscos. Alguns desses riscos identificados pelo
Centro Hospitalar podem estar relacionados com uma
ou várias das tipologias de risco consideradas na Lei nº
54/2008. O quadro seguinte lista as tipologias de Risco da
Lei nº 54/2008 e resume quais os Riscos ― identificados
no Registo de Risco do Centro Hospitalar ― que se podem
relacionar com os Riscos listados na Lei nº 54/2008.

Observações em 2016

Riscos identificados em 2016 associáveis à tipologia

Corrupção activa

Sem ocorrências detectadas

Nenhum risco identificado

Corrupção passiva,

Sem ocorrências detectadas

1; 29; 30; 31; 32; 33; 42; 43; 44; 45; 50; 35; 36; 37; 40; 65; 48; 49; 50; 46;

Criminalidade económica e financeira

Sem ocorrências detectadas

2; 5; 40; 42; 43; 44; 45; 35; 36; 37; 59; 48; 49; 50; 46;

Branqueamento de capitais

Sem ocorrências detectadas

Nenhum risco identificado

Tráfico de influência

Sem ocorrências detectadas

1; 2; 9; 13; 14; 15; 25; 35; 36; 48; 49; 50;

Apropriação ilegítima de bens públicos

Sem ocorrências detectadas

5; 24; 57;

Administração danosa

Sem ocorrências detectadas

5; 9; 31; 32;

Peculato,

Sem ocorrências detectadas

43; 44;

Participação económica em negócio

Sem ocorrências detectadas

1; 2; 4; 5; 25; 46; 48; 49; 50; 58; 59

Abuso de poder

Sem ocorrências detectadas

1; 4; 5; 6; 26; 28; 65; 57;

Violação de dever de segredo

Sem ocorrências detectadas

4; 5; 8; 9; 19; 28; 33;

Sem ocorrências detectadas

6;

nº 54/2008
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Riscos, decorrente do seu Exercício Anual de Auto-ava-

PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE).

Tipologia de infrações identificadas na Lei
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O Centro Hospitalar do Algarve dispõe de um Registo de

Aquisições de imóveis ou valores
mobiliários em consequência da
obtenção ou utilização ilícitas de
informação privilegiada
Fontes: Lei nº 54/2008 e Registo de Riscos
do Centro Hospitalar do Algarve, EPE.
Tabela 18 Plano de gestão de risco

contra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber:
a.

nuais, incluindo os planos de investimento e as fontes

Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se en-

Prestação de garantias financeiras ou assunção de
dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos
casos em que assumam organização de grupo;

Não aplicável.
O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o ca-

Planos de atividades e orçamento, anuais e pluriade financiamento;

Site Institucional:
www.chalgarve.min-saude.pt
Tutela da Saúde:
ACSS: http://sica.min-saude.pt/Paginas/Default.aspx
Tutela das Finanças:
SIRIEF - https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
Direção Geral Orçamento:
https://sigo.min-financas.pt/sigoRoot/sigo/

pital estatutário, que é integralmente detido pelo Estado
e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho
conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde. O CHAl-

d.

Orçamento anual e plurianual;

garve não tem qualquer prestação de garantia ou assun-

Site Institucional:

ção de dívidas ou passivo de outras entidades

www.chalgarve.min-saude.pt

Organização interna

1.

c.

Capítulo 6

D. Deveres especiais de informação

Tutela da Saúde:
b.

Grau de execução dos objetivos fixados, justificação

ACSS: http://sica.min-saude.pt/Paginas/Default.aspx

dos desvios verificados e indicação de medidas de

Tutela das Finanças:

correção aplicadas ou a aplicar;

SIRIEF - https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx

O CHAlgarve faz avaliação da execução do Contrato Programa no momento de elaboração do Relatório de Contas,

Direção Geral Orçamento:
https://sigo.min-financas.pt/sigoRoot/sigo/
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estando o mesmo divulgado no site do CHAlgarve.
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e.

Documentos anuais de prestação de contas;

2.

mento dos deveres de transparência a que a enti-

Site Institucional:

dade se encontra sujeita, nomeadamente os rela-

www.chalgarve.min-saude.pt

tivos a informação a prestar anualmente ao titular
da função acionista e ao público em geral sobre

Para além destas publicações, efectua ainda o reporte às

o modo como foi prosseguida a sua missão, do

Organização interna

entidades oficiais através das seguintes plataformas:

Capítulo 6

Indicação da plataforma utilizada para cumpri-

grau de cumprimento dos seus objetivos, da for-

ACSS serviços on-line da UOGF

ma como foi cumprida a política de responsabili-

http://www.acss.min-saude.pt/so-uogf/

dade social, de desenvolvimento sustentável e os
termos de prestação do serviço público, e em que

Tribunal de Contas – prestação de contas

medida foi salvaguardada a sua competitividade,

https://econtas.tcontas.pt/ExtGDoc/Login/Login.aspx

designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de no-

SIRIEF

vas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1

https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
INE
https://webinq.ine.pt/private/Login?ReturnUrl=%2fPrivate
%2fQuery%2fAnswers%2fruep%2fruep.aspx

do artigo 45.º do RJSPE).
O CHAlgarve elabora o Relatório de Gestão e Contas, onde
são apresentados de forma sucinta todos os factos com
relevância e impacto na gestão da unidade hospitalar, sen-

Direção Geral Orçamento:

do simultaneamente efetuada uma avaliação por ano eco-

https://sigo.min-financas.pt/sigoRoot/sigo/

nómico. Este documento é divulgado:
Internamente:

f.

Relatórios trimestrais de execução orçamental acom-

Site Institucional:

panhados dos relatórios do órgão de fiscalização.

www.chalgarve.min-saude.pt

Site Institucional:
www.chalgarve.min-saude.pt
Tutela das Finanças: SIRIEF
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Externamente:
ACSS serviços on-line da UOGF
http://www.acss.min-saude.pt/so-uogf/
Tribunal de Contas – prestação de contas:
https://econtas.tcontas.pt/ExtGDoc/Login/Login.aspx
SIRIEF - https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
INE
https://webinq.ine.pt/private/Login?ReturnUrl=%2fPrivate%2fQuery%2fAnswers%2fruep%2fruep.aspx
Direção Geral Orçamento:
https://sigo.min-financas.pt/sigoRoot/sigo/

E. Sítio da Internet
1.

Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)1 na divul-

F. Prestação de Serviço Público ou
de Interesse Geral

gação dos seguintes elementos sobre a entidade

1.

(vide artigo 53.º do RJSPE):

pública que tenha confiado à entidade a prestação
de um serviço público ou de interesse geral, res-

Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
a.

Referência ao contrato celebrado com a entidade

peitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3

Estatutos e regulamentos de funcionamento dos ór-

do artigo 48.º do RJSPE).

Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutá-

Contrato Programa que é assinado pelos representantes

rios e respetivos elementos curriculares, bem como as

do CHAlgarve e da ARS Algarve, IP.

respetivas remunerações e outros benefícios;
c.

Documentos de prestação de contas anuais2 e, caso
aplicável, semestrais;

d.

e.

O Contrato Programa em vigor em 2016 define o Plano
de Atividades do CHAlgarve para o triénio de 2013-2015,
prorrogado para o exercício de 2016, no âmbito da pres-

Obrigações de serviço público a que a entidade está

tação de serviços e cuidados de saúde e o pagamento das

sujeita e os termos contratuais da prestação de servi-

contrapartidas financeiras em função das condições pre-

ço público;

vistas e dos resultados obtidos. Existe um anexo específico

Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios.

Capítulo 6

O CHAlgarve nos termos previstos na legislação elabora o
b.

Organização interna

gãos e/ou comissões;

com cláusulas específicas correspondentes a cada ano do
triénio, designado por Acordo Modificativo.

Site Institucional:
www.chalgarve.min-saude.pt
Portal do Serviço Nacional de Saúde:
www.sns.gov.pt

2.

Exposição das propostas de contratualização da
prestação de serviço público apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade
(vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)3, das
quais deverão constar os seguintes elementos:

Para responder a este ponto, transcrevem-se as cláusulas
tiveram em vigor por via da sua prorrogação para 2016:

1 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente.
2 Conforme resulta do n.º 2 do artigo 70.º do CSC, devem estar acessíveis

3 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado

pelo menos durante cinco anos.

novas propostas.
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do Contrato Programa 2013-2015 aprovado, que se man-
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a.

Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;

Uma das variáveis do Contrato programa é a atribuição de
incentivos que dependem do cumprimento de um conjunto de indicadores de qualidade e eficiência.
De seguida identificam-se os indicadores definidos no

Capítulo 6

Organização interna

contrato programa de 2016.

2016
Objectivos

Peso Relativo
Indicador (%)

Grau de
Meta

Real

Cumprimento
Ajustado (%)

Objectivos Nacionais

60

Acesso

15

Percentagem das primeiras consultas no total de
consultas médicas (%)
Percentagem de utentes referenciados para consulta
externa atendidos em tempo adequado (%)
Peso das consultas externas com registo de alta no
total de consultas externas (%)
Percentagem utentes inscritos em LIC (neoplasias
malignas) com tempo de espera <= TMRG (%)
Mediana de tempo de espera da LIC, em meses

Índice de
Desempenho

13,3

2

30,5

27,6

90,5

1,8

3

71,7

65,8

91,8

2,8

2

15,0

8,3

55,3

1,1

2

97,0

68,6

70,7

1,4

2

5,5

4,4

120,0

2,4

2

75,0

67,4

89,9

1,8

2

110,0

111,9

101,7

2,0

Percentagem de episódios de urgência atendidos
dentro do tempo de espera previsto no protocolo de
triagem
Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em
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tempo adequado, no total de doentes tratados (‰)
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Desempenho Assistencial
Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma
Grande Categoria de Diagnóstico
Percentagem de doentes saídos com duração de
internamento acima do limiar máximo (%)
Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas
primeiras 48 horas (%)

25

19,7

2

3,7

4,1

89,5

1,8

2

2,0

3,8

0,0

0,0

2

20,0

19,4

97,2

1,9

2

75,0

77,9

103,9

2,1

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório
no total de cirurgias programadas (GDH) – para
procedimentos ambulatorizáveis (%)

Percentagem de cirurgias realizadas em
ambulatório, para procedimentos tendencialmente

2

3,0

1,0

0,0

0,0

Índice de Demora Média Ajustada

3

1,1

1,3

84,0

2,5

Índice de Mortalidade Ajustada

3

1,3

1,5

81,1

2,4

Índice de Risco Segurança do Doente

6

8,0

25,3

120,0

7,2

3

57,0

32,3

56,6

1,7

Desempenho económico-financeiro

20

9,4

Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias,
Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos

5

17,7

5

115 936 €

5

0

5

9,0

17,0

104,0

5,2

0,0

0,0

7 563 582 €

0,0

0,0

7,5

83,3

4,2

com Pessoal (%)
Resultado antes juros, impostos, amortizações e
depreciações (EBITDA) (€)
Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (€)

-148 581 €

Percentagem de proveitos operacionais extra
contrato-programa, no total de proveitos

Capítulo 6

Percentagem de embalagens de medicamentos
prescritos, que são genéricos

Organização interna

ambulatorizáveis

operacionais (%)
Objectivos Regionais Algarve
Percentagem de episódios em LIC com tempo de
espera ≥ 12 meses (%)
Percentagem de episodios em LIC com tempo de espera
superior TMRG na especialidade de ortopedia (%)

40

22,9

8

5,5

7,7

60,0

4,8

8

19,0

30,1

0,0

0

8

20,0

30,5

0,0

0

8

35,5

37,7

106,2

8,5

8

25,0

30,3

120,0

9,6

Percentagem de episódios cirurgicos operados
em hospitais de destino no total dos episódios
operados no ano com origem no hospital em cirurgia
programada (%)
Percentagem de 1as consultas realizadas e registadas
no CTH relativamente ao total de 1as consultas
realizadas no Hospital (%)
Percentagem de 1as consultas realizadas e registadas no
CTH relativamente ao total de 1as consultas realizadas no

Índice de Desempenho Global

100

65,2

Valor Incentivos Contratados (€)

9 239 872,1

Valor Incentivos Realizados (€)

6 053 688,8

Valor Incentivos a Atribuir (€)

6 053 688,8

Tabela 19 Objetivos
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b.

Modelo de financiamento, prevendo penalizações em

c.

Critérios de avaliação e revisão contratuais

caso de incumprimento;

Secção V

O Chalgarve é financiado nos termos da base XXXIII da Lei

Avaliação e monitorização do desempenho

das Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90, de 24 de
agosto, alterado pela Lei nº, 27/2002 de 8 de novembro,

Cláusula 16

em função dos atos e serviços prestados, tendo por refeAvaliação de desempenho

rência a produção contratada e de acordo com as regras

Capítulo 6

Organização interna

previstas nas alíneas seguintes:
1.

1.

O Centro Hospitalar compromete-se a cumprir as me-

Incentivos em função do cumprimento de objectivos

tas estipuladas no Apêndice II, cujos indicadores são

de qualidade e sustentabilidade;

detalhados no Apêndice X, destinadas a aumentar a
adequação na utilização dos recursos e a promover

2.

Penalizações em função do incumprimento de:

•

Prazos de reporte de informação;

•

Prazos de facturação do Contrato Programa;

•

Metas de cobrança de receita;

•

Regras de funcionamento dos programas de acessos
SIGIC e CTH

3.
•

níveis de eficiência mais elevados.
2.

avaliação por parte da ARS, através da aplicação de uma
metodologia de avaliação de desempenho global (índice de Desempenho Global), a definirem sede de acompanhamento da execução deste contrato-programa.
3.

4.

Às receitas de terceiros responsáveis;

•

Ao custo com medicamentos prescritos no Centro

Este sistema de indicadores é um referencial que será
consolidado em cada região e a nível nacional, sendo

tos na lista de espera cirúrgica do CHAlgarve;
•

O Centro Hospitalar procede ainda, à recolha dos indicadores de desempenho que constam do Apêndice IV.

Componente variável relativa:
À responsabilidade assistencial pelos doentes inscri-

As metas referidas no número anterior são objeto de

posteriormente divulgado publicamente pelo Ministério da Saúde.

Hospitalar e fornecidos em farmácia de ambulatório

Cláusula 17
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hospitalar.
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Acompanhamento da execução do contrato-programa e
obrigações de reporte
1.

O Centro Hospitalar é obrigado a deter as ferramentas necessárias à correta e integral monitorização das
obrigações definidas no presente contrato-programa
e instituir os procedimentos necessários ao processo
de autoavaliação e de reporte de informação à ARS e
ACSS I.P., de acordo com o Plano de Acompanhamento definido.

j.

de informação, nomeadamente, a:

mação de gestão e económico- financeira, através da
aplicação SIRIEF, nos termos e prazos definidos por

Submeter informação da atividade desenvolvida à ARS,

aquela Direção;

até ao dia 10 de cada mês, através da aplicação SICA;
b.

Submeter informação económico-financeira, relativa

k.

de atividade de acordo com as orientações da Tutela;

ao mês anterior, à ACSS, I.P. até ao dia 10 de cada mês,
através da aplicação SIEF;
c.

Prestar outras informações económico-financeiras e

l.

Fornecer todos os dados necessários às auditorias a
realizar pela ARS e ACSS, I.P.

Emitir faturação eletrónica mensalmente relativa à atividade Centro Hospitalar contratada e efetivamente
realizada, constante do Apêndice I;

d.

Cláusula 18ª

Emitir faturação eletrónica anual respeitante ao grau

Codificação

de cumprimento dos objetivos de qualidade e sustentabilidade/eficiência económico-financeira apresenta-

1.

dos no Apêndice li;
e.

cificada de acordo com as classificações adotadas no
âmbito do SNS, cabendo à ACSS, I.P. notificar o Centro

Disponibilizar, na Plataforma de Dados da Saúde, as

Hospitalar, em cada ano, das versões de codificação e

notas de alta dos doentes internados (médica e de

de agrupamento em vigor.

enfermagem) e as notas de transferência internas e
externas de doentes assistidos nas Unidades de Cui-

2.

dados Intensivos;
f.

outros, a qualidade técnica da codificação, a formação

Enviar relatório analítico mensal de atividade, repor-

contínua dos codificadores e auditor, a codificação
atempada da atividade assistencial, fixando-se como

com as orientações destas entidades;

h.

objetivo a alcançar em 2O15, o prazo máximo de 3O

Enviar informação sobre o consumo de medicamen-

dias contados a partir da data da alta do doente, para

tos à Autoridade Nacional do Medicamento e dos Pro-

a codificação, auditoria interna e agrupamento dos

dutos de Saúde I.P. (INFARMED);

respetivos episódios.

Disponibilizar informação à ACSS, I.P. sobre o con-

3.

O Centro Hospitalar compromete-se, ainda, a propor-

sumo de dispositivos médicos, de acordo com a co-

cionar, anualmente, formação aos respetivos codifica-

dificação produzida pelo INFARMED, nos termos da

dores e auditor internos, ministrada pela ACSS, I.P.

legislação em vigor;
i.

O Centro Hospitalar obriga-se a elaborar e instituir
um manual de procedimentos que promova, entre

tado ao mês anterior, à ARS e à ACSS, I.P., de acordo

g.

A produção em internamento e ambulatório é espe-

Organização interna

a.

Enviar à Direção-Geral do Tesouro e Finanças infor-

Capítulo 6

O Centro Hospitalar obriga-se em matéria de reporte

4.

O Centro Hospitalar compromete-se, também, a pro-

Enviar à ACSS, I.P., nos termos por esta definidos, in-

ceder às correções da codificação efetuada e a corrigir

formação mensal relativa aos programas de acesso

os procedimentos reportados em função das reco-

SIGIC e CTH;

mendações das auditorias à codificação clinica realizadas pela ACSS, IP..
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5.

A não codificação da atividade desenvolvida nos ter-

a.

Aderir a um processo de acreditação/certificação total

mos dos números anteriores ou a existência de taxas

da Instituição, que inclua os serviços clínicos,os ser-

de erro significativas na codificação efetuada, são ob-

viços de apoio clínico e os serviços administrativos,

jeto de avaliação através da realização de auditorias à

logísticos e de apoio geral, como ferramenta funda-

codificação clínica.

mental da gestão da unidade de saúde, com o objetivo de promover as ações tendentes à melhoria contínua da qualidade assistencial, segurança do utente e
satisfação dos profissionais;

Capítulo 6

Organização interna

Cláusula 35ª
Alteração das circunstâncias

b.

Implementar um programa de monitorização e avaliação de indicadores de resultado da atividade assis-

Em caso de desatualização das metas definidas no presen-

tencial;

te contrato-programa pela alteração anormal e imprevisível de circunstâncias que determinaram os termos do mes-

c.

Promover, periodicamente, inquéritos de satisfação

mo, ou pelas consequências derivadas daquela alteração,

dos utentes e profissionais, no âmbito do sistema de

as partes contratantes assumem o compromisso de rever

gestão de qualidade instituído;

os referidos termos.

d.

Estabelecer normas e procedimentos de governação
clínica, promotores de elevados padrões de qualidade
da prática clínica e, bem assim, da redução do erro

d.

Parâmetros destinados a garantir níveis adequados

clínico.

de satisfação dos utentes;
e.

O Centro Hospitalar obriga-se a assegurar que quaisquer terceiros que venham a participar no exercício
das atividades que constituem o objeto deste contra-

Capitulo IV

to-programa, seja a que título for, dão cumprimento
às obrigações inerentes aos padrões e sistema de ges-

Política de qualidade e direitos dos utentes

tão da qualidade instituídos no Centro Hospitalar.
Cláusula 25
f.
Qualidade dos serviços

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

1.

68

No exercício da sua atividade, o Centro Hospitalar fica
obrigado a assegurar elevados parâmetros de qualidade dos serviços de saúde prestados, quer no que
respeita aos meios e processos utilizados quer no que
respeita aos resultados.

2.

O Centro Hospitalar fica obrigado, designadamente, a:

Atingir os objetivos definidos no Apêndice II do presente
contrato-programa;

O Centro Hospitalar obriga-se a entregar, anualmente, à ARS, um relatório sobre o sistema de gestão da
qualidade, descrevendo os resultados das auditorias
efetuadas e as medidas preventivas ou corretivas que
se mostrem adequadas a assegurar a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade, que deverá
ser objeto de publicação no site da instituição.

Cláusula 26

i.

entre os diferentes níveis de cuidados de saúde, de

Governação Clínica
1.

Assegurar a devida transmissão de informação clínica
modo a favorecer a continuidade e a qualidade de
cuidados.

Ao Centro Hospitalar, conjuntamente com os serviços
de ação médica que o integram, compete atingir os
seguintes objetivos na área da governação clínica:

Cláusula 27ª

Centrar a prestação de cuidados de saúde no utente,

b.

c.

d.

e.

g.

maior afluxo de utentes a Carta dos Direitos e Deveres

através de protocolos e recomendações clínicas orien-

dos Utentes publicada pela Direção-Geral da Saúde e

tadas para a maximização da qualidade dos cuidados

possuir um manual de acolhimento que disponibiliza-

e satisfação individual do utente;

rá a todos os utentes.

Garantir que a prestação de cuidados considere aspe-

2.

O Centro Hospitalar obriga-se, também, a respeitar

tos de eficácia, eficiência e segurança, refletindo a ma-

os direitos e a promover o cumprimento dos deveres

ximização de recursos e obtenção de ganhos em saúde;

consignados nos programas de acesso em vigor.

Implementar atividades de auditoria cínica através

3.

O Centro Hospitalar obriga-se a possuir o Livro de Re-

da sistemática revisão dos cuidados prestados e da

clamações, bem como os formulários que sejam obri-

implementação das mudanças necessárias ao aperfei-

gatórios no contexto das atividades de regulação no

çoamento da prestação de cuidados de saúde;

sector da saúde.

Desenvolver atividades de avaliação e gestão de risco

4.

O Centro Hospitalar obriga-se a ter um Gabinete do

de forma a diminuir a probabilidade de resultados ad-

Utente, ao qual os utentes poderão dirigir as suas

versos ou desfavoráveis para os utentes, profissionais

queixas, sugestões ou reclamações.
5.

O manual de acolhimento deverá ser revisto, periodi-

Garantir a prestação de cuidados de qualidade por

camente, tendo em vista, designadamente, a sua ade-

parte dos profissionais de saúde;

quação às orientações que resultem das respostas aos

Promover o ensino pré e pós graduado e atividades
de formação dos profissionais de saúde, designadamente do domínio da gestão clínica, tendo em consideração as necessidades de saúde da comunidade;

h.

O Centro Hospitalar obriga-se a afixar nos locais de

Prestar cuidados de saúde baseados na evidência

de saúde e organização;
f.

1.

Desenvolver atividades de investigação científica aplicada à atividade clínica;

Capítulo 6

partilha da decisão clínica entre prestador-utente;

Organização interna

Direitos e deveres dos utentes

de forma transparente e responsável, procurando a

inquéritos de satisfação.
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Cláusula 28

e.

tal como resulta das afetações de verbas constantes

Avaliação da satisfação dos utentes e dos profissionais
1.

Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado,
do Orçamento do Estado em cada exercício;

O Centro Hospitalar obriga-se, como parte integrante da
sua política de qualidade, a promover periodicamente,
Clausula 13º

inquéritos de satisfação dos utentes e dos profissionais.
2.

profissionais definidos e aplicados nas demais institui-

3.

A fixação dos objetivos anuais de qualidade a atingir pelo Centro Hospitalar, quer no que respeita aos

equilíbrio financeiro, através de um Ebitda nulo
2.

a.

Resultados de qualidade obtidos em indicadores semelhantes por prestadores de referência;

b.

Resultados efetivamente obtidos nos seus processos
internos de avaliação.

4.

O Centro Hospitalar obriga-se a publicar no respetivo
site os resultados verificados nos inquéritos efetuados

O Centro Hospitalar obriga-se a elaborar, actualizar
anualmente e implementar o plano estratégico, de
acordo com as orientações do Ministério da Saúde

peita à satisfação de utentes e profissionais, será efetuada a partir do termo do primeiro ano contratual

O plano de atividades que constitui o objecto do Contrato Programa é elaborado de forma a respeitar o

resultados da atividade assistencial, quer no que res-

com base nos:
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ções do SNS, por decisão da ARS ou ACSS, I.P.
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Organização interna

todologias de avaliação da satisfação dos utentes e
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Equilíbrio Financeiro

O Centro Hospitalar obriga-se, ainda, a aplicar as me-

3.

O Centro Hospitalar obriga-se a cumprir a Lei nº
108/2012, de 21 de Fevereiro, e os respectivos regulamentos, não podendo aumentar, em cada ano, os
pagamentos em atraso.

f.

Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria
contínua da qualidade do serviço prestado e do grau
de satisfação dos clientes ou dos utentes.

Ao nível da gestão hospitalar, o CHAlgarve aprofundou a
implementação de descentralização decisional e organizativa em estruturas de gestão intermédia, vulgo departamentos. Visou-se uma melhoria contínua dos cuidados

ção dos recursos.
No âmbito do desenvolvimento de competências de investigação em saúde e da promoção da segurança e satisfação da
atividade desenvolvida foi estabelecido foi criado o Algarve
Biomedical Center, em regime de cooperação com a Universidade do Algarve. Além dos objetivas acima identificados

Capítulo 6

tencial prestada e um incremento na eficiência da utiliza-

Organização interna

prestados pelo Hospital, a efectividade da atividade assis-

espera-se também que, a médio-prazo, o desenvolvimento
destas competências produza externalidades positivas ao nível da capacidade de fixação de quadros no CHAlgarve por
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Capítulo 7
Remunerações

A. Competência para a Determinação
1.

Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos
membros da comissão executiva ou administrador
delegado e dos dirigentes da entidade.

A Remuneração dos Órgãos Sociais é feita consoante a
qualificação da Entidade (Resolução do Conselho de Mi-

[Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2013]

Remuneração dos membros da Comissão executiva

[Não aplicável]

Remuneração dos dirigentes

[DL 101/80 de 8 de maio e DL 191-F/79 de 26 junho]

2.

Identificação dos mecanismos1 adotados para

Relativamente a este assunto encontram-se publicadas em

prevenir a existência de conflitos de interesses,

Diário de República as deliberações:

atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos
ou comissões societárias e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas

•

1869/2013, de 18 de Outubro

•

98/2017, de 07 de Fevereiro, que produz efeitos a 10

(vide artigo 51.º do RJSPE).

Capítulo 7

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Remunrações

nistros nº 45/2013).

de Março de 2016.

O Conselho de Administração detém, ainda, as competências legalmente atribuídas aos titulares dos cargos de
direção superior de 1.º grau da Administração Central do

3.

Evidenciação ou menção de que resulte inequívo-

Estado relativamente aos funcionários e agentes da Admi-

co o cumprimento por parte dos membros do ór-

nistração Pública.

gão de administração do que dispõe o artigo 51.º
decisões que envolvam os seus próprios interesses,

petências nos seus membros ou demais pessoal de dire-

designadamente na aprovação de despesas por si

ção e chefia, com exceção das previstas nas alíneas a) a j)

realizadas

do n.º 1, definindo em ata os limites e condições do seu
exercício.

A delegação de competências nos elementos do CA é a
constante do Deliberação n.º 98/2017, de 07 de fevereiro,
produzindo efeitos durante o exercício de 2016.

1 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se
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do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas
O Conselho de Administração pode delegar as suas com-

refere o ponto 3, seguinte.
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B. Comissão de Fixação de
Remunerações
1.

C. Estrutura das Remunerações
1.

de administração e de fiscalização.

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio.

Não existe Comissão de Fixação de Remunerações.

Descrição da política de remuneração dos órgãos

A remuneração dos Órgãos Sociais depende da qualificação da Entidade (Resolução do Conselho de Ministros n.º
45/2013).

2.

Informação sobre o modo como a remuneração é
estruturada de forma a permitir o alinhamento dos

Capítulo 7

Remunrações

objetivos dos membros do órgão de administração
com os objetivos de longo prazo da entidade.
A remuneração é definida por Despacho, pelo que se considera que esta alínea não é aplicável. Contudo, há um contrato de gestão com cada um dos elementos que compõe
o Conselho de Administração o qual se prevê incluir uma
remuneração variável dependente do grau de consecução
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3.

Referência, se aplicável, à existência de uma com-

5.

Caracterização dos parâmetros e fundamentos de-

ponente variável da remuneração, critérios de atri-

finidos no contrato de gestão para efeitos de atri-

buição e informação sobre eventual impacto da

buição de prémio.

avaliação de desempenho nesta componente.

Os contratos de gestão existentes referem-se ao triénio

A remuneração variável a atribuir aos membros do con-

2013-2015 com extensão a 2016, sendo que a mesma será

selho de administração será em função do valor apurado

em função do valor apurado para o Indicador Global de

para o indicador global de desempenho. O pagamento da

Desempenho.

remuneração variável depende, em cada ano, do que estiver definido na lei para as entidades públicas estatais.

Explicitação do diferimento do pagamento da

6.

Referência a regimes complementares de pensões

componente variável da remuneração, com men-

ou de reforma antecipada para os administrado-

ção do período de diferimento.

res e data em que foram aprovados em assembleia
geral, em termos individuais.

Remunrações

4.

A remuneração dos Órgãos Sociais depende da qualifica-

45/2013. Em 2016 o Conselho de Administração não rece-

ção da Entidade (Resolução do Conselho de Ministros n.º

beu qualquer componente variável da remuneração.

45/2013).
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A remuneração dos Órgãos Sociais depende da qualifica-
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D. Divulgação das Remunerações
1.

Indicação do montante anual da remuneração
auferida, de forma agregada e individual, pelos
membros do órgão de administração da entidade,
proveniente da entidade, incluindo remuneração
fixa e variável e, relativamente a esta, menção às
diferentes componentes que lhe deram origem,
podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar

Capítulo 7

Remunrações

segundo os formatos seguintes:

Estatuto do Gestor Público
Membro do Órgão de Administração

Fixado

Classificação

Remuneração mensal Bruta ( € )

Nome

[S/N]

[A/B/C]

Vencimento

Joaquim Grave Ramalho

S

B

4 864,33

1 945,73

Helena Cristina Gil Caldeira dos Santos Leitão

S

B

3 891,46

1 556,59

Maria Teresa da Silveira Bretão Machado Luciano

S

B

3 891,46

1 556,59

B

5 266,6

1 556,59

B

3 891,46

1 556,59

Carlos Alberto Rosário Santos
Nuno Álvaro Caneca Murcho

S

Despesas
Representação

Estatuto do gestor Público
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Fixado

Classificação

Remuneração mensal Bruta (€)

Nome

[S/N]

[A/B/C]

Vencimento

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

S

B

4864,33

1945,73

Patricia Isabel Silvestre Ataíde

S

B

3891,46

1556,59

Graça Maria Palma Pereira

S

B

3891,46

1556,59

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

S

B

3891,46

1556,59

José Fernando Vieira dos Santos

S

B

3891,46

1556,59

Despesas
Representação

Fixa*

Variável

Bruta

Redução

Reversão

(1)

Remuneratória (2)

remuneratória (3)

Valor final
(4) = (1)(2)+(3)

Joaquim Grave Ramalho

66284,63

75094,4

8146,4

2673,77

69621,8

Helena Cristina Gil Caldeira dos Santos Leitão

53027,71

60075,5

6416,51

2069,78

55728,81

Maria Teresa Silveira Bretão Machado Luciano

53027,71

60075,5

6416,51

2069,78

55728,81

Carlos Alberto Rosário Santos

63903,42

73556,1

8556,3

3376,14

68375,9

Nuno Álvaro Caneca Murcho

53027,71

60075,5

6416,51

2069,78

55728,81

Remunrações

Membro do CA
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Remuneração Anual 2016 (€)

Membro do Conselho de Administração

Fixa*

Variável

Bruta
(1)

Redução

Reversão

Valor final

Remuneratória

remuneratória

(4) = (1)-

(2)

(3)

(2)+(3)

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

15663,15

24997,5

2944,9

279,13

22331,69

Patricia Isabel Silvestre Ataíde

12530,53

17860,8

2119,5

242,86

15984,15

Graça Maria Palma Pereira

3087,23

13143,3

1551,37

115,87

11707,76

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

12530,53

14211,1

1699,56

242,86

12754,37

José Fernando Vieira dos Santos

12530,53

15856,1

1863,66

242,86

14235,28

Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória)
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Benefícios Sociais (€)
Membro do Órgão de

Valor do Subsídio de

Regime de Proteção

Refeição

Social

Administração

Encargo
Diário

Encargo

anual da

Identificar

entidade
Joaquim Grave Ramalho

Outros

anual da

CGA e

858,27

4,27

781,41

Seg. Social

13 235,61

4,27

824,11

Seg. Social

12 390,05

Carlos Alberto Rosário Santos

4,27

696,01

Nuno Álvaro Caneca Murcho

4,27

765,6

Helena Cristina Gil Caldeira dos
Maria Teresa da Silveira Bretão

Vida

Saúde

Identificar

Valor

16 535,16

ADSE

CGA e

16 239,3

ADSE
CGA e

13 235,61

ADSE

Remunrações

Machado Luciano

Seguro de

entidade

4,27

Santos Leitão

Seguro de

Capítulo 7

Benefícios Sociais (€)

Membro do Conselho de Administração

Valor do Subsídio de

Regime de Proteção

Refeição

Social
Encargo

Diário

anual da

Encargo
Identificar
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entidade
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anual da
entidade

Pedro Manuel Mendes Henriques Nunes

4,27

132,37

CGA e ADSE

5 313,57

Patricia Isabel Silvestre Ataide

4,27

247,66

Seg. Social

3 796,23

Graça Maria Palma Pereira

4,27

200,69

Seg. Social

2 780,58

Maria Gabriela Castillón Valadas Cartucho

4,27

264,74

CGA e ADSE

3 823,59

José Fernando Vieira dos Santos

4,27

256,2

CGA e ADSE

4 228,71

Outros
Seguro

Seguro

de Vida

de Saúde

Identificar

Valor

2.

Indicação dos montantes pagos, por outras enti-

5.

Indicação do montante anual da remuneração

dades em relação de domínio ou de grupo ou que

auferida, de forma agregada e individual, pelos

se encontrem sujeitas a um domínio comum.

membros do órgão de fiscalização da entidade,
podendo ser feita remissão para ponto do relató-

Não aplicável. O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura

rio onde já conste esta informação.

de capital o capital estatutário, que é integralmente detido
pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou reduzido

Detalhe do Órgão de Fiscalização: ver ponto V-D.

por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da
Saúde. Nenhum dos elementos que constitui o Conselho
de Administração do CHAlgarve é titular de participações

6.

noutras entidades.

Indicação da remuneração no ano de referência
dos membros da mesa da assembleia geral, podendo ser feita remissão para ponto do relatório

Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios
e explanação dos motivos por que tais prémios e/
ou participação nos lucros foram concedidos.

Não aplicável. O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura
de capital o capital estatutário, que é integralmente detido
pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou reduzido
por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da

Não aplicável. Segundo o artigo 5º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/05, de 29 de Dezembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro),
onde se define o estatuto dos Hospitais EPE, são órgãos
do hospital EPE:
a.

O Conselho de Administração;

b.

O Fiscal Único;

c.

O Conselho Consultivo.

Capítulo 7

3.

Remunrações

onde já conste esta informação.

Saúde. Nenhum dos elementos que constitui o Conselho
de Administração do CHAlgarve é titular de participações
noutras entidades.

4.

Referência a indemnizações pagas ou devidas a
ex-administradores executivos relativamente à
cessação das suas funções durante o exercício.

minização a ex-administradores executivos.
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Capítulo 8
Transações com partes
relacionadas e outras

1.

Apresentação de mecanismos implementados pela

Tudo isto, no sentido de aproveitar mais-valias que pos-

entidade para efeitos de controlo de transações com

sam concorrer para uma melhoria dos resultados desta

partes relacionadas1 e indicação das transações que

Instituição em matéria de aquisições públicas e, concomi-

foram sujeitas a controlo no ano de referência.

tantemente, para dar um integral cumprimento às deter-

Ao CHAlgarve é aplicável a legislação nacional e comunitária

minações superiores.

cionada contratação pública foram aqui observados em 2016,
sendo seguro que, o Código dos Contratos Públicos (vulgo,
CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.º18/2008, de 29 de Janei-

2.

Informação sobre outras transações:

a.

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de
bens e serviços;

ro, com as alterações legais subsequentes, foi integralmente
aplicado nesta entidade pública, de cariz empresarial.

Ao CHAlgarve é aplicável a legislação nacional e comunitária que regula a matéria de contratação pública. Nes-

Não será despiciendo assinalar que, em todos os contra-

sa linha, todas as regras e princípios que disciplinam e

tos cujo valor legalmente fixado determinava a remessa

animam a mencionada contratação pública foram aqui

dos mesmos para efeitos de fiscalização prévia da despesa

observados em 2016, sendo seguro que, o Código dos

pública associada, foram todos devidamente chancelados

Contratos Públicos (vulgo, CCP), aprovado pelo Decreto-

pelo supremo órgão de fiscalização da despesa pública do

-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações legais

nosso País. Dito de um outro modo: obtiveram o visto e/

subsequentes, foi integralmente aplicado nesta entidade

ou a declaração de conformidade do reputado Tribunal de

pública, de cariz empresarial.

Contas (TC).

Capítulo 8

das as regras e princípios que disciplinam e animam a men-

Transações com partes relacionadas e outras

que regula a matéria de contratação pública. Nessa linha, to-

Não será despiciendo assinalar que, em todos os contraVale a pena referir neste instrumento que, foram aproxi-

tos cujo valor legalmente fixado determinava a remessa

madamente duzentos e trinta os procedimentos de aqui-

dos mesmos para efeitos de fiscalização prévia da despesa

sição de bens e de prestações de serviços desencadeados

pública associada, foram todos devidamente chancelados

para o cabal cumprimento da nossa missão assistencial

pelo supremo órgão de fiscalização da despesa pública do

que foram sujeitos a visto do TC.

nosso País. Dito de um outro modo: obtiveram o visto e/

à informação da SPMS (Serviços Partilhados do Ministé-

ou a declaração de conformidade do reputado Tribunal de
Contas (TC).

rio da Saúde) e respetivos Acordos-Quadro previamente à

Vale a pena referir neste instrumento que, foram aproxi-

aquisição, entre outros, de medicamentos e de material de

madamente duzentos e trinta os procedimentos de aqui-

consumo clinico, e efetua compras pelo catálogo disponi-

sição de bens e de prestações de serviços desencadeados

bilizado pela Exma. Administração Central do Sistema de

para o cabal cumprimento da nossa missão assistencial

Saúde, IP (ACSS)

que foram sujeitos a visto do TC.
Por outro lado, importa realçar que, o CHAlgarve recorre

1 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se
em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma
contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes
Relacionadas), e também no n.º4 do artigo 63.º do circ (código
do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas).

à informação da SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) e respetivos Acordos-Quadro previamente à
aquisição, entre outros, de medicamentos e de material de
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consumo clinico, e efetua compras pelo catálogo disponibilizado pela Exma. Administração Central do Sistema de
Saúde, IP (ACSS)

b.

Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado;

Ademais, podemos garantir que todas as transações reali-

Tudo isto, no sentido de aproveitar mais-valias que pos-

zadas foram objeto do adequado controlo interno, sendo

sam concorrer para uma melhoria dos resultados desta

certo que, ocorreram sempre na observância das condi-

Instituição em matéria de aquisições públicas e, concomi-

ções legais e de mercado.

tantemente, para dar um integral cumprimento às deter-
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Transações com partes relacionadas e outras

minações superiores.
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c.

Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos fornecimentos
e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão
de euros).

Entidade

Valor

%

SUCH - Serviços de Utilização Comum dos Hospitais

5.210.188,23 €

18%

ARS Algarve, IP

3.002.375,28 €

10%

EDP Comercial

1.971.431,68 €

7%

Quadrantes Faro - Unidade de Radioterapia do Algarve

1.711.216,00 €

6%

Tabela 20 Lista de fronecedores e serviços externos
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social e ambiental

tencial prestada e um incremento na eficiência da utilização dos recursos.

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados,

fação da atividade desenvolvida foi estabelecido foi criado

podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde

o Algarve Biomedical Center, em regime de cooperação

já conste esta informação :

com a Universidade do Algarve. Além dos objectivos aci-

1

ma identificados espera-se também que, a médio-prazo, o
desenvolvimento destas competências produza externali1.

Estratégias adotadas e grau de cumprimento das

dades positivas ao nível da capacidade de fixação de qua-

metas fixadas.

dros no CHAlgarve por via do incremento da atratividade

Remissão para capítulo II do presente relatório.

2.

Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiên-

organizacional.

3.

uma adequada gestão empresarial:

cia económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.
Um Centro Hospitalar moderno, apesar de a sua missão
ser essencialmente a prestação de serviços clínicos à população que serve é, por si mesmo, um centro de formação

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a

a.

Definição de uma política de responsabilidade social e
de desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da
proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE);

e promoção do conhecimento, uma organização comple-

Existem várias medidas transversais a toda a instituição, no

xa que gere avultados meios humanos e financeiros procu-

âmbito da política social e da protecção dos consumidores,

rando otimizá-los em torno da sua função primordial, bem

das quais destacamos a atividade desenvolvida pelo Servi-

como um interventor social relevante no contexto da Re-

ço Social e pelo Gabinete do Cidadão.

gião em que se insere já que, como muitas vezes acontece,
e o Centro Hospitalar do Algarve não é exceção, constitui-se como o maior empregador da Região.

O Serviço Social é um serviço de apoio à prestação de cuidados de saúde que apresenta como funções principais a
identificação, análise, acompanhamento e apoio psicosso-

Ao nível da gestão hospitalar, o CHAlgarve aprofundou a

cial aos utentes/doentes e famílias, de modo a assegurar

implementação de descentralização decisional e organi-

a prestação de cuidados sociais, em articulação com par-

zativa em estruturas de gestão intermédia, vulgo depar-

ceiros da Comunidade, envolvendo utentes e familiares na

tamentos. Visou-se uma melhoria contínua dos cuidados

procura de recursos adequados às suas necessidades e ar-

prestados pelo Hospital, a efectividade da atividade assis-

ticulando com todos os profissionais e serviços de saúde e
de carácter social, para garantir a qualidade, humanização
e eficiência na prestação de cuidados.

1 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s)
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vestigação em saúde e da promoção da segurança e satis-
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No âmbito do desenvolvimento de competências de in-
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Ao Gabinete do Cidadão compete a recepção, análise,
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b.

Definição de políticas adotadas para a promoção da

encaminhamento e resposta às queixas, reclamações, su-

proteção ambiental e do respeito por princípios de

gestões e elogios dirigidos pelos utentes e população em

legalidade e ética empresarial, assim como as regras

geral, apresentando-se como ponto central para uma di-

implementadas tendo em vista o desenvolvimento sus-

nâmica adaptativa ao contexto em que o CHAlgarve de-

tentável (vide artigo 49.º do RJSPE);

senvolve a sua missão.

Anualmente existe o preenchimento obrigatório do registo eletrónico de resíduos, denominado por SILIAMB, sob
a tutela da APA (Agência Portuguesa de Ambiente), que
o Centro Hospitalar do Algarve tem cumprido atempadamente, sendo o ultimo registo para dados de 2016.
A produção de 2016 relativamente aos resíduos não perigosos e indiferenciados (Grupo I e II) e aos resíduos perigosos (Grupo III e Grupo IV), bem como resíduos líquidos
perigosos encontra-se discriminada nas tabelas em baixo,
para a Unidade Hospitalar de Faro e as valências, DPSM
(Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental) e Unidade
Convalescença de Loulé, as Unidades Hospitalares de Portimão e Lagos, bem como os Serviços de Urgência Básica.

Jan
Fev
Mar
1.º
Trimestre
Abr
Mai
Jun
2.º
Trimestre
Jul
Ago
Set
3.º
Trimestre
Out
Nov
Dez
4.º
Trimestre
Total
Anual

DPSM

PTM

Grupo I e II

Grupo III

Grupo IV

Grupo III

Grupo IV Grupo I e II

33.274,50

24.410,00

1.441,75

9,00

10,60

31174,65

22176,95

1645,65

4,8

33.689,20

24.780,85

1.609,11

98.138,35

71.367,80

31.364,50

Convalescença

Lagos

Loulé

Grupo III

Grupo IV

Grupo III

Grupo IV

Grupo III

Grupo IV

21.715,60

7.765,05

1.044,85

769,80

36,20

43,50

4,00

7,2

20127,3

7078,8

883,65

707

64,2

77,2

4

3,80

5,30

21.997,65

8.303,05

1.225,00

642,40

48,10

100,00

0,00

4.696,51

17,60

23,10

63.840,55

23.146,90

3.153,50

2.119,20

148,50

220,70

8,00

22.507,05

1.471,60

3,80

13,20

20.218,10

7.988,25

935,20

686,40

51,90

152,80

8,20

32.254,70

21.992,85

1.529,25

9,40

8,90

21.411,80

8.491,55

966,45

722,90

52,90

83,90

5,00

31.863,50

22.401,45

1.665,75

15,40

10,20

20.648,40

8.512,50

1.093,75

849,70

47,90

22,90

0,00

95.482,70

66.901,35

4.666,60

28,60

32,30

62.278,30

24.992,30

2.995,40

2.259,00

152,70

259,60

13,20

31.863,50

24.480,10

1.614,55

14,50

15,10

21.021,10

8.938,45

1.013,95

549,00

53,20

122,50

8,90

33.944,85

25.661,65

1.757,30

11,00

6,20

21.507,35

8.644,25

1.098,65

586,30

41,00

258,90

0,00

31.810,25

25.113,95

1.684,65

42,00

16,00

19.595,30

7.836,35

1.051,25

757,30

58,10

136,20

8,80

97.618,60

75.255,70

5.056,50

67,50

37,30

62.123,75

25.419,05

3.163,85

1.892,60

152,30

517,60

17,70

32.660,65

24.612,50

1.638,80

97,00

17,80

20.955,70

7.762,35

1.141,30

774,20

49,40

208,20

5,20

30.531,50

24.503,95

1.661,30

7,60

8,90

21.106,85

8.326,95

1.023,65

830,50

52,30

404,70

8,90

31.111,90

22.719,45

1.547,30

11,80

6,20

21.284,50

7.841,15

1.031,20

751,70

43,00

8,40

7,50

94.304,05

71.835,90

4.847,40

116,40

32,90

63.347,05

23.930,45

3.196,15

2.356,40

144,70

621,30

21,60

385.543,70 285.360,75

19.267,01

230,10

125,60

251.589,65

97.488,70

12.508,90

8.627,20

598,20

1.619,20

60,50
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2016
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SUB Albufeira

SUB Loulé

SUB VRSA

Meses

G III

G IV

RLP Biol

G III

G IV

RLP Biol

G III

G IV

RLP Biol

Jan

116,7

19,80

25

117

18

30

132

16,1

30

Fev

95,9

21,40

23,05

130

20,5

30

119,3

9,6

23

Mar

120,3

15

27,1

178,9

34

44

138,4

11,1

12,8

332,9

56,65

75,15

425,9

72,5

104

389,7

36,8

65,8

Abr

99,2

15,50

24,3

146,5

22

33

124

12,2

30,2

Mai

131,1

17,60

16,1

172,5

38,5

19,5

144,9

15,6

26,9

Jun

133,9

33,70

32,3

144

18

32,5

126,6

12,3

21,5

364,2

66,8

72,7

463

78,5

85

395,5

40,1

78,6

Jul

158,1

22,30

25,5

135,5

31

20

189

16,2

18,7

Ago

134,7

27,2

28,5

224,5

22

39

230,1

21,5

26,6

Set

137,3

26,4

17,5

168

18,5

31

186,6

13

23,1

430,1

75,9

71,5

528

71,5

90

605,7

50,7

68,4

Out

103,9

15,1

20,3

120

11

11

128,1

10,4

23,25

Nov

88

58,9

16,24

143

36,5

36,5

133,7

9,3

13,45

Dez

101,1

26,8

33,2

141,1

15

15

141,1

15

8,85

293

100,8

69,74

404,1

62,5

62,5

402,9

34,7

45,55

1420,2

300,15

289,09

1821

285

341,5

1793,8

162,3

258,35

1.º
Trimestre

2.º
Trimestre

3.º
Trimestre

4.º
Trimestre
Total Anual

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

Tabela 22 Resíduos SUBs

88

2014

2015

2016

Grupo I e II

574.018

593.782

637.133

Grupo III

329.362

380.977

382.849

Grupo IV

29.755

30.370

31.776

Tabela 23 Evolução anual Faro e Portimão (Kg)

Nos espaços verdes tem-se promovido uma política de

vigor, em termos de triagem, acondicionamento e enca-

controlo do gasto de água para rega em todas as unidades

minhamento para destino final, nomeadamente o Des-

do CHAlgarve que têm áreas ajardinadas. No Hospital de

pacho nº242/96, de 13 de Agosto específico de resíduos

Faro desde 2013 que a rega de zonas relvadas é realizada

hospitalares, mas igualmente toda a legislação ambiental

durante a noite. No Hospital de Portimão havendo impos-

respeitante. O Centro Hospitalar mantém uma política de

sibilidade de se efetuar durante a noite devido ao sistema

redução de produção de resíduos, bem como de recolha

de rega existente, é garantido que a rega se realiza pelas

seletiva em todos os fluxos e fileiras possíveis de recolher

7h da manhã e nunca ultrapassa as 9h da manhã.

separadamente para encaminhamento correto. Em termos
de recolha seletiva o C.H.A. promove a recolha de fluxos
e fileiras como por exemplo Resíduos Elétricos e Eletrónicos, monstros, Resíduos Construção e Demolição, tonners,
pilhas, lâmpadas fluorescentes, vários tipos de líquidos
perigosos, absorventes contaminados e embalagens contaminadas de área oficinal, mistura de metais e resíduos de
soldadura, embalagens sob pressão. A política de triagem
e recolha seletiva cumpre na íntegra todas as boas práticas
aconselhadas pela ACSS.

Com a intenção de promover um eficiente controlo dos
consumos de água, bem como promover o controlo dos
custos relacionados com o consumo de água, este Centro
Hospitalar está a desenvolver em acordo com as entidades
municipais gestoras de água e resíduos, um procedimento de separação do consumo promovido pelo sistema de
rega e pelo restante hospital com a água para utilização e
consumo humano. Esta separação dos consumos de água
de rega dos restantes consumos já se encontra instituída
na unidade hospitalar de Portimão e irá igualmente alargar-se no decorrer deste ano à unidade hospitalar de Faro.
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O Centro Hospitalar cumpre o disposto na legislação em
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Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar

d.

Referência a medidas concretas no que respeita ao

uma efetiva igualdade de tratamento e de oportuni-

Princípio da Igualdade do Género, conforme estabele-

dades entre homens e mulheres, a eliminar discrimina-

cido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros

ções e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, fa-

n.º 19/2012, de 23 de fevereiro;

miliar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE);

Em cumprimento da referida Resolução de Conselho de

No cumprimento da legislação em vigor e orientações

Ministros e demais legislação relativa ao Princípio da

sobre a matéria “As empresas detidas pelo Estado devem

Igualdade do Género, afigura-se como premente uma in-

adotar planos de igualdade, após um diagnóstico da situa-

tervenção por parte deste Centro Hospitalar, com vista à

ção, tendentes a alcançar nas empresas uma efetiva igual-

promoção de uma plena Igualdade de Oportunidades en-

dade de tratamento e de oportunidades entre homens e

tre Homens e Mulheres. As medidas têm vindo a ser ado-

mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a con-

tadas e melhoradas com o objetivo de promover o princí-

ciliação da vida pessoal, familiar e profissional” o Centro

pio da igualdade e género, notando-se cada vez mais uma

Hospitalar do Algarve, como Entidade Pública Empresarial,

presença significativa de mulheres em cargos de chefia.

prestadora de cuidados de saúde, promove nas várias situações, um tratamento aos seus trabalhadores de igualdade e oportunidades, não havendo qualquer tipo de discriminação e permitindo ao máximo a conciliação da vida
pessoal, familiar e profissional.

Informação sobre a política de responsabilidade econó-

das pela entidade, as quais devem ser orientadas para

mica, com referência aos moldes em que foi salvaguar-

a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da

dada a competitividade da entidade, designadamente

motivação e para o estímulo do aumento da produtivi-

pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e

dade, tratando com respeito e integridade os seus tra-

da integração de novas tecnologias no processo pro-

balhadores e contribuindo ativamente para a sua valo-

dutivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência

rização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do RJSPE);

ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação
de valor para o acionista (aumento da produtividade,

O Centro Hospitalar do Algarve, EPE assume uma postu-

orientação para o cliente, redução da exposição a ris-

ra de responsabilidade social guiando-se pelas melhores

cos decorrentes dos impactes ambientais, económicos

práticas no que concerne à adoção de planos de igualda-

e sociais das atividades, etc.).

de de tratamento e oportunidades, de forma a eliminar as
discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal,

Tal como já referido no primeiro capítulo, e para o qual se

familiar e profissional.

remete para análise mais aprofundada, a avaliação do de-

O CHAlgarve no que respeita ao princípio da Igualdade de
Género segue as boas práticas no âmbito da cidadania e
da promoção da igualdade de género e reconhece que a

sempenho económico para o ano 2016 foi essencialmente
caracterizada por:
•

valorização da igualdade de género em tempos de crise
deve ser encarada não apenas como uma questão de direitos e de justiça social, mas também como uma pré-con-

O não atingimento de um EBITDA positivo ou nulo. O
valor, em 2016, cifrou-se em -148.580€.

•

O não atingimento do Resultado Operacional projectado, essencialmente condicionado pela incapacida-

dição para um crescimento sustentável e para a promoção

de de atingir os proveitos operacionais orçamentados

do emprego e da solidariedade.

(-9.0M€) uma vez que ao nível dos custos operacionais

À semelhança de anos anteriores, o Centro Hospitalar do

se verificou que o CHAlgarve realizou menos 8.2M€ do

Algarve, desenvolveu uma política de formação profissional

que havia orçamentado.

muito abrangente e de desenvolvimento de competências
direccionada para áreas assistenciais estratégicas. Foram
realizadas 55 ações de formação promovidas internamente
disponibilizadas a 1.095 colaboradores do CHAlgarve.

•
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f.
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Identificação das políticas de recursos humanos defini-

As grandes rúbricas de despesa ficaram abaixo do valor inicialmente orçamentado (-3.94%), com excepção
dos custos com Recursos Humanos, rúbrica que depende maioritariamente de factores que são externos
à organização e resulta das grandes linhas de opção
do Estado. Relativamente à comparação homóloga sinaliza-se um crescimento dos custos operacionais de
+3.96%, esmagadoramente justificados pelos aumentos nos custos com Recursos Humanos e nos Fornecimentos e Serviços Externos, nos quais se destaca a
prestação de serviços médicos para suprir a carência
crónica de médicos no CHAlgarve.
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•

No que concerne ao desvio dos proveitos operacionais
adianta-se que a compressão face ao orçamentado de-

Capítulo 9

Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, social e ambiental

correu, não tanto da redução da atividade assistencial
face a período homólogo, mas antes de um conjunto de
opções da tutela, impostas ao CHAlgarve ao abrigo do
acordo modificativo do CP, e que em determinado momento forçaram o CHAlgarve a assumir uma estimativa
de incremento da atividade assistencial desajustada de
maneira a garantir condições mínimas financeiras para
o funcionamento da instituição. O desvio do realizado
face ao orçamentado foi de -4.5% e a variação face a
período homólogo foi de +2.7%.
Foi manifestada à tutela a incapacidade objectiva de cumprimento das condições assistenciais impostas, tanto no
processo “negocial” como na proposta de adenda submetida pelo órgão de gestão à tutela, aguardando-se que o
reconhecimento desse desajustamento por parte da tutela
e que apenas ocorreu em Abril de 2017 possa ser continuado nos acordos modificativos dos anos vindouros.
Neste sentido estamos em crer que o potencial de criação
de valor para o utente não foi maximizado essencialmente
pelos constrangimentos de financiamento impostos pela
tutela ao CHAlgarve e pela escassez crónica de médicos que
regista desde há largos anos. Neste sentido, a redução da
exposição do CHAlgarve a riscos económicos, dependerá
largamente da opção tutelar de reconhecer o desajustamento do modelo de financiamento ao contexto do Algarve
e de implementar uma política de recursos humanos nacioCHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

nal, em particular médicos, que favoreça a eliminação da
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concentração nos grandes centros urbanos por reforço das
regiões periféricas, onde se inclui o Algarve.
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Avaliação do governo societário

1.

Verificação do cumprimento das recomendações re-

Outras informações: a entidade deverá fornecer

cebidas relativamente à estrutura e prática de go-

quaisquer elementos ou informações adicionais que,

verno societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através

não se encontrando vertidas nos pontos anteriores,

da identificação das medidas tomadas no âmbito

sejam relevantes para a compreensão do modelo e

dessas orientações. Para cada recomendação deve-

das práticas de governo adotadas.

rá ser incluída:
a.

2.

Do período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2016 não

Informação que permita aferir o cumprimento da re-

foi realizada no hospital qualquer auditoria conduzida

comendação ou remissão para o ponto do relatório

pelo Tribunal de contas.

onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo,
secção e página);

Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e identificação

Joaquim Ramalho
(Presidente do Conselho de Administração)

de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo
da recomendação.
Podemos antecipar que, o CHAlgarve realiza a sua ativida-

Carlos Santos (Diretor Clínico)

de acatando globalmente os denominados “Princípios de
Bom Governo”, sendo seguro que, a avaliação da estrita
observância dessas premissas foi efectuada, transversal-

Nuno Murcho (Enfermeiro Diretor)

mente, por via de um acompanhamento direto e persistente desenvolvido pelas distintas entidades dos mui respeitosos Ministério da Saúde e das Ministério das Finanças

Teresa Luciano (Vogal executiva)

Avaliação do governo societário

b.

O Conselho de Administração

Capítulo 10

Verificar tabela 24 Cumprimento da recomendação ou remissão

maxime, pela A.C.S.S. – Administração Central do Sistema
de Saúde, IP, pela A.R.S. do Algarve, I.P. pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, pela Direção-Geral de Saúde,

Helena Leitão (Vogal executiva)

pela Entidade Reguladora da Saúde, pelo Tribunal de ConRelatório de Gestão e Contas 2016

tas, e pelo Revisor Oficial de Contas.
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x

4

26

x
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1
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3
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x
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IV.
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Capítulo 11
Anexos do relatório de governo
societário
• Declarações para o inspetor geral de finanças
• Declarações sobre o valor do património e rendimentos
dos titulares de cargos políticos e equiparados

Como anexos ao relatório da entidade deverão ser incluídos pelo menos os seguintes documentos:
1.

Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação do
RGS 2016.

2.

Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o
n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE.

3.

Declarações a que se refere o artigo 52.º do RJSPE.

4.

Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação
Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função
tas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS)
relativos ao exercício de 20151.

O CHAlgarve aguarda a aprovação por parte da DGTF do
Relatório e Contas e Relatório de Governo Societário do

1 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível
em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda verificado a aprovação dos
documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2015 por parte
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exercício de 2015.
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acionista dos documentos de prestação de con-

do(s) titular(es) da função acionista tal deve ser objeto de menção específica.
103
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Segue-nos no

Faro (sede)
Rua Leão Penedo, 8000-386
Tel. 289 891 100
administracao@chalgarve.min-saude.pt
www.chalgarve.min-saude.pt

Portimão
Sítio do Poço Seco, 8500-338
Tel. 282 450 300

Lagos
Rua Castelo dos Governadores, 8600-563
Tel. 282 770 100

