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I ● Síntese (Sumário Executivo)

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

I.
Síntese (Sumário Executivo)
A síntese ou sumário executivo deve facilitar a perceção do conteúdo do
relatório e, em particular, mencionar as alterações mais significativas em
matéria de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2019.
O Relatório de Governo Societário de 2019 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., tem por base
relatórios anteriores e pareceres e o preconizado pela UTAM, conforme ofícios da DGTF. Os dados são oriundos
de diversos Serviços do CHUA. O relato procura responder ao n.º 1 do art.º 54.º do DL 133/2013, 03.out (RJSPE), a
normas de outros diplomas legais e aos demais documentos relevantes, constantes nas referências bibliográficas
listadas no final do presente documento. Serve ainda de fonte o Relatório de Gestão e Contas de 2019 do CHUA.

Capítulo II do RJSPE - Práticas de bom governo

Art.º 43.º

Apresentou plano de atividades e orçamento para 2019 adequado aos
recursos e fontes de financiamento disponíveis

Sim

Não

x

Obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de
atividades e orçamento para 2019

Data
13/11/2019

x

Art.º 44.º

Divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais,
operações com participações sociais, garantias financeiras e assunção
de dívidas ou passivos, execução dos objetivos, documentos de
prestação de contas, relatórios trimestrais de execução orçamental
com relatório do órgão de fiscalização, identidade e curriculum dos
membros dos órgãos sociais, remunerações e outros benefícios

x

Art.º 45.º

Submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de Contas,
que é responsável pela Certificação Legal das Contas da empresa

x

Art.º 46.º

Elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de
ocorrências, associado à prevenção da corrupção

Art.º 47.º

Adotou um código de ética e divulgou o documento

x

11/04/2019

Art.º 48.º

Tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse
geral, caso lhe esteja confiada

x

04/02/2019

Art.º 49.º

Prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental

x

Art.º 50.º

Implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade

Art.º 51.º

Evidenciou a independência de todos os membros do órgão de
administração e que os mesmos se abstêm de participar nas decisões
que envolvam os seus próprios interesses

x

Art.º 52.º

Evidenciou que todos os membros do órgão de administração
cumpriram a obrigação de declararem as participações patrimoniais
e relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse ao órgão de
administração, ao órgão de fiscalização e à IGF

x

Art.º 53.º

Providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que toda a
informação a divulgar possa constar do sítio na internet da Unidade Técnica

x

Art.º 54.º

Apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido
constar do relatório anual de práticas de governo societário informação
atual e completa sobre todas as matérias tratadas no Capítulo II do
RJSPE (boas práticas de governação)

x

Tabela I.1 - Síntese

17/07/2020
x

x

19/09/2018
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II.
Missão, Objetivos e Políticas
II.1. Indicação da missão e da forma como é
prosseguida, assim como da visão e dos valores que orientam a entidade (art.º 43.º. RJSPE).

• Respeito pelos princípios éticos, pela dignidade humana,
pelos direitos dos utentes e em elevados padrões de
segurança assistencial
• Equidade no acesso e utilização aos cuidados que disponibiliza

Missão
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem por missão a
prestação de cuidados de saúde diferenciados, em toda a região
do Algarve, como sua área de influência direta, e também parte
do Alentejo, para algumas das suas valências.
Complementarmente, a missão do CHUA também compreende a
investigação e ensino médico e em saúde, sendo uma instituição
de referência no Serviço Nacional de Saúde, com estatuto de
hospital universitário, mantendo para o ensino clínico uma
articulação estreita com a Universidade do Algarve, que se
estende no consórcio do Centro Académico de Investigação e
Formação Biomédica do Algarve.

Visão
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve pretende afirmar a
sua excelência na prestação de cuidados de saúde diferenciados,
a criação de valor em saúde para os seus utentes e a relevância
internacional da investigação em saúde, em estreita colaboração
com a academia.

• Trabalho em equipa, multidisciplinar, assente numa efetiva
integração dos níveis cuidados disponíveis na região, promovendo a adequação da prestação às necessidades dos utentes
• Orientação para a obtenção de resultados em saúde, condição
necessária para uma efetiva criação de valor em saúde
• Efetividade e eficiência na utilização dos recursos disponíveis,
contribuindo para a sustentabilidade da instituição.

II.2. Indicação de políticas e linhas de ação
desencadeadas no âmbito da estratégia
definida (art.º 38.º, RJSPE), designadamente:
II.2.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 CHAlgarve iniciou a sua atividade a 1 julho de 2013, em
conformidade com o DL 69/2013 (17.mai), que determinou
a criação do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., por fusão e
consequente extinção do Hospital de Faro, E. P. E. e do Centro

Valores

Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. E.

Constituem valores e princípios primordiais, determinantes da

O CHUA resulta de transformação do CHAlgarve, de acordo com

atividade desenvolvida pelo Centro Hospitalar Universitário

o DL 101/2017 (23.ago), que, nomeadamente, altera a designação

do Algarve:

para Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.

• Universalidade da sua missão, constituindo-se como pilar de

As recomendações e orientações do acionista ocorrem através

coesão social para a população que serve
• Cultura de serviço público, centrado no utente e na satisfação
do atendimento recebido

de diploma legal, despachos da tutela e, principalmente, em
sede de contrato-programa, acordos modificativos, adendas e
outras alterações ao mesmo e tendo por base ainda o plano de
atividades e orçamento.
O contrato-programa, acordos modificativos, adendas e outras
alterações ao mesmo contemplam as vertentes de produção
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(volume e valor), de acesso (grau de resposta a novos doentes

Quanto ao cumprimento das metas do contrato programa de

e tempos de resposta a novos doentes e tempos de resposta),

2019, o CHUA ficou aquém do previsto em algumas linhas de pro-

de desempenho assistencial (qualidade, segurança do doente

dução, sendo que foram superadas as metas nas linhas de pro-

e outros), de eficiência (no uso de recursos) e de resultados

dução de consulta externa / consultas médicas subsequentes (s/

económico-financeiros (demonstrações financeiras previsionais).

majoração) mais 4185 consultas e consultas médicas subsequen-

Os elementos de base carregados no SIGA, quadros para o Plano
de Atividades e Orçamento 2019 apontavam para a exigência

Na linha do internamento foram superadas as metas nos GDH

do cumprimento integral das metas constantes no contrato-

Cirúrgicos Urgentes com mais 62 internamentos e nos GDH Ci-

programa, gerando um crescimento dos proveitos operacionais

rúrgicos com mais 24 internamentos em relação ao contratado.

e em paralelo, limitar o crescimento de gastos, o que se afigura

14

tes na comunidade mais 60 consultas em relação ao contratado.

como algo inatingível ao enquadramento atual do SNS e das
necessidades assistenciais da região.

II.2.b) Grau de cumprimento, justificação de desvios
e medidas de correção aplicadas ou a aplicar.
Grau de execução dos objetivos contratados com
o acionista
O modelo de governação esteve focado no utente, mas não
ficou imune às restrições orçamentais. A gestão do Centro
Hospitalar implementou soluções para atingir o equilíbrio entre
o financiamento e o nível de resposta em termos de cuidados de
saúde à população, sem perda de qualidade. A contenção dos
gastos públicos impôs rigor acrescido e responsabilização na
gestão do bem público.
Ainda que tenha existido uma preocupação permanente da gestão
em proceder sempre que possível e atendendo à necessária
contenção de despesa hospitalar, à reorganização dos serviços e
do seu funcionamento de forma a melhorar o acesso, a qualidade
e eficiência dos serviços prestados o Centro Hospital, atingiu os
resultados desejáveis em todas as linhas de produção com uma

Nos GDH de Ambulatório, Cirúrgicos e Médicos também foram
superadas as metas sendo realizados mais 63 e 641 GDH´s respetivamente em relação ao contratado.
Na linha de produção de urgências atendimento Polivalente, Médico
Cirúrgica e Básica também foram ultrapassadas as metas em relação
ao contratado com mais 2016 consultas, 553 e 1393 respetivamente.
Nas sessões de hospital de dia Imuno-Hemoterapia foram superadas as metas com mais 55 sessões e em Psiquiatria mais 632
sessões em relação ao contratado.
Quanto à linha de produção de programas de gestão de doença
crónica foram superadas as metas nos tratamentos de doentes
VIH/Sida (doentes em TARC) com mais 71 tratamentos, mais 24
tratamentos de Hepatite C. Ainda na mesma linha de produção
em PSCI Doentes novos (Cuidados 1ºAno) com mais 2 doentes.
Na linha de produção Programa de Tratamento Cirúrgico de Obesidade / Pré-avaliação + Cirurgia Bariática – Bypass Gástrico com
mais 4 tratamentos em relação ao contratado.
Nas consultas de apoio à fertilidade na linha de produção PMA –
Diagnóstico e tratamento da infertilidade foram realizados mais 8
tratamentos em relação ao contratado.
Na linha Saúde Sexual e Reprodutiva / Medicamentosa (n.ºIVG)

execução acima de 90,0%, exceto nas linhas sessões em hospital

foram realizados mais 41 tratamentos em relação ao contratado.

de dia cuidados paliativos com 5,3%, programa de gestão da

Em Sessões de Radioncologia foram realizados mais 406 trata-

doença crónica / doente em seguimento (cuidados 2º ano) 56,1%,
PMA – Diagnóstico e tratamento de infertilidade / N.º induções
da ovulação 68,0%, internamento / dias de internamento de
doentes crónicos / doentes de psiquiatria de doentes crónicos
no hospital 70,9%, de sessões em hospital de dia / hematologia
73,7%, hospitalização domiciliária 77,4%,diagnóstico pré-natal /
protocolo I 80,8%, Prog. Trat. Cirúrgico de Obesidade / Outras
Técnicas Mod 1 83,3% rastreio do Cancro do Colon e Reto 87,1% e
consultas domiciliárias com 88,0%.
Ver tabela II.1 Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (páginas 15 a 19)

mentos em relação ao contratado.
Na linha Centros Especializados de Reabilitação houve mais 59
diárias de internamento (CER) e mais 86 de Ambulatório (CER).
Ver tabela II.2 Objetivos de Acesso, Desempenho Assistencial e Eficiência (página 20)

Contratado

Produção

Marginal

Produção
Total

Grau de
Cumprimento

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

1as Consultas Médicas (s/ majoração)

48.000

45.124

0

45.124

94,0%

1 Consultas referenciadas (CTH)

35.294

35.174

0

35.174

99,7%

1as Consultas (Telemedicina)

25

0

0

0,0%

1as Consultas na Comunidade (Saúde Mental)

515

508

0

508

98,6%

0

0

0

0

0,0%

290

274

0

274

94,5%

0

0,0%

Linhas de Produção
1. Consultas Externas:

as

1as Consultas descentralizadas nos CSP
1as Consultas Cuidados Paliativos

0

1as Consultas Centros de Referência

0

1as Consultas CRI

0

0

0

0

0,0%

Consultas Médicas Subsequentes (s/ majoração)

196.000

196.000

4.185

200.185

102,1%

Consultas Médicas Subsequentes (Telemedicina)

15

0

0

0

0,0%

3.000

3.000

60

3.060

102,0%

0

0

0

0

0,0%

800

790

0

790

98,8%

Consultas Médicas Subsequentes Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

Consultas Médicas Subsequentes CRI

0

0

0

0

0,0%

21.871

21.367

0

21.367

97,7%

412

381

0

381

92,5%

GDH Médicos Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

GDH Médicos CRI

0

0

0

0

0,0%

2.713

2.713

24

2.737

100,9%

GDH Cirúrgicos Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

GDH Cirúrgicos CRI

0

0

0

0

0,0%

5.716

5.716

62

5.778

101,1%

GDH Cirúrgicos Urgentes Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

GDH Cirúrgicos Urgentes CRI

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0,0%

Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital

730

518

0

518

71,0%

Doentes Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas)

365

365

0

365

100,0%

Doentes Psiquiatria no Exterior (Outras Instituições)

0

0

0

0

0,0%

Doentes Crónicos Ventilados

0

0

0

0

0,0%

Psiquiatria (Reabilitação Psicossocial)

0

0

0

0

0,0%

Doentes Crónicos de Hansen

0

0

0

0

0,0%

Consultas Médicas Subsequentes na Comunidade (Saúde Mental)
Consultas Médicas Subsequentes descentralizadas nos CSP
Consultas Médicas Subsequentes Cuidados Paliativos

0

0

2. Internamento:
Doentes Equivalentes (Nº)
GDH Médicos
GDH Médicos Cuidados Paliativos

GDH Cirúrgicos

GDH Cirúrgicos Urgentes

Dias de Internamento de Doentes Crónicos
Doentes Medicina Física e Reabilitação

Valor Total do Internamento

Tabela II.1 - Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (parte 1)
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Contratado

Produção

Marginal

Produção
Total

Grau de
Cumprimento

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

5.100

5.100

63

5.163

101,2%

GDH Cirúrgicos Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

GDH Cirúrgicos CRI

0

0

0

0

0,0%

14.500

14.500

641

15.141

104,4%

GDH Médicos Centros de Referência

0

0

0

0

0,0%

GDH Médicos CRI

0

0

0

0

0,0%

Atendimentos SU - Polivalente

110.000

110.000

2.016

112.016

101,8%

Atendimentos SU - Médico-Cirúrgica

87.500

87.500

553

88.053

100,6%

Atendimentos SU - Básica

110.000

110.000

1.393

111.393

101,3%

0

0

0

0

0,0%

22.500

21.301

0

21.301

94,7%

800

590

0

590

73,8%

Imuno-Hemoterapia

1.000

1.000

55

1.055

105,5%

Psiquiatria

10.500

10.500

632

11.132

106,0%

0

0

0

0

0,0%

150

8

0

8

5,3%

1.600

1.600

71

1.671

104,5%

200

200

24

224

112,0%

Pré-tratamento/seguimento 1º ano

0

0

0

0

0,0%

Seguimento após 1º ano CF <= III

0

0

0

0

0,0%

Seguimento após 1º ano CF IV

0

0

0

0

0,0%

Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora

0

0

0

0

0,0%

Cancro da mama (1º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro da mama (2º ano)

0

0

0

0

0,0%

100

92

0

92

92,3%

Linhas de Produção
3. Episódios de GDH de Ambulatório:
GDH Cirúrgicos

GDH Médicos

16

Valor dos GDH de Ambulatório
4. Urgências:

Emergência Pré-Hospitalar / Urgência
Programa ECMO
Valor Total dos Atendimentos Urgentes
5. Sessões em Hospital de Dia:
Base
Hematologia

Psiquiatria (Unidades Sócio Ocupacionais)
Cuidados Paliativos
Valor Total do Hospital de Dia
6. Programas de gestão da doença crónica
VIH/Sida (doentes em TARC)
Hepatite C - Nº de doentes tratados
Hipertensão Arterial Pulmonar

Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes

Cancro do colon e reto (1º ano)

Tabela II.1 - Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (parte 2)

Contratado

Produção

Marginal

Produção
Total

Grau de
Cumprimento

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

Cancro do colon e reto (2º ano)

80

74

0

74

91,9%

Cancro do colo do útero (1º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro do colo do útero (2º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro da Próstata (1º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro da Próstata (2º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro do Pulmão (1º ano)

0

0

0

0

0,0%

Cancro do Pulmão (2º ano)

0

0

0

0

0,0%

Mieloma (1º ano)

0

0

0

0

0,0%

Mieloma (2º ano)

0

0

0

0

0,0%

Rastreio do Cancro do Colo do Útero

0

0

0

0

0,0%

Rastreio do Cancro do Colon e Reto

225

196

0

196

87,1%

Elementos de Telemonitorização

0

0

0

0

0,0%

Nº de doentes em tratamento

0

0

0

0

0,0%

Elementos de Telemonitorização

0

0

0

0

0,0%

Nº de doentes em tratamento

0

0

0

0

0,0%

Elementos de Telemonitorização

0

0

0

0

0,0%

Nº de doentes em tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doentes Novos (Cuidados 1ºAno)

15

15

2

17

113,9%

Doentes em Seguimento (Cuidados 2 ºAno e Seguintes)

3

2

0

2

56,1%

0

0

0

0

0,0%

Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento

0

0

0

0

0,0%

Linhas de Produção

Rastreios

Telemonitorização DPOC

Telemonitorização EAM

Telemonitorização ICC

PSCI (Centros de Tratamento autorizados pela DGS)

Programa Terapêutico PAF 1
PAF 1 Doentes em tratamento (Equivalente/ano)
Doenças Lisossomais Centros de Referência - Doentes Cre

Doenças Lisossomais Centros de Referência - Doentes CTP

Tabela II.1 - Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (parte 3)
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Contratado

Produção

Marginal

Produção
Total

Grau de
Cumprimento

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento -CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento - CTP (Cre)

0

0

0

0

0,0%

Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento - CTP

6

6

0

6

100,0%

Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento - CTP

4

4

0

4

100,0%

Doença de Hurler - N.º Doentes em Tratamento - CTP

0

0

0

0

0,0%

Doença de Hunter - N.º Doentes em Tratamento -CTP

0

0

0

0

0,0%

Doença de Maroteaux-Lamy - N.º Doentes em Tratamento - CTP

0

0

0

0

0,0%

Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento - CTP

0

0

0

0

0,0%

Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento - CTP

0

0

0

0

0,0%

Psicoses Esquizofrénicas (Doente Eq.Ano)

0

0

0

0

0,0%

Psicoses Afetivas (Doente Eq.Ano)

0

0

0

0

0,0%

Psicoses não Orgânicas (Doente Eq.Ano)

0

0

0

0

0,0%

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica - Banda Gástrica

0

0

0

0

0,0%

Cirurgia de Banda Gástrica - 1º ano de follow-up

0

0

0

0

0,0%

Cirurgia de Banda Gástrica - 2º ano de follow-up

0

0

0

0

0,0%

Pré-avaliação + Cirurgia Bariátrica - Bypass Gástrico

35

35

4

39

111,4%

Cirurgia de Bypass Gástrica - 1º ano de follow-up

0

0

0

0

0,0%

Cirurgia de Bypass Gástrica - 2º ano de follow-up

0

0

0

0

0,0%

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1

30

25

0

25

83,3%

PTCO - Outras Técnicas Modelo 2

0

0

0

0

0,0%

PTCO - Outras Técnicas Modelo 1 - 1º ano de follow -up

0

0

0

0

0,0%

PTCO - Outras Técnicas Modelo 2 - 1º ano de follow -up

0

0

0

0

0,0%

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade

80

80

8

88

110,0%

N.º Induções da Ovulação

25

17

0

17

68,0%

N.º Inseminações Intra-Uterinas

0

0

0

0

0,0%

N.º Fertilizações In Vitro

0

0

0

0

0,0%

Linhas de Produção

Doenças Lisossomais Centros de Proximidade - Doentes CTP

Perturbações Mentais Graves

7. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

8. PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Tabela II.1 - Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (parte 4)

Contratado

Produção

Marginal

Produção
Total

Grau de
Cumprimento

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

%

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides

0

0

0

0

0,0%

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos
cirúrgicamente

0

0

0

0

0,0%

Gâmetas Masculinos

0

0

0

0

0,0%

Gâmetas Femininos

0

0

0

0

0,0%

1.000

1.000

41

1.041

104,1%

0

0

0

0

Protocolo I

1.000

808

0

808

80,8%

Protocolo II

450

412

0

412

91,6%

Tratamentos Simples

7.450

6.968

0

6.968

93,5%

Tratamentos Complexos

6.500

6.500

406

6.906

106,2%

Implantes Unilaterais

0

0

0

0

0,0%

Implantes Bilaterais

0

0

0

0

0,0%

2.750

2.420

0

2.420

88,0%

97

75

0

75

77,4%

Diária de Internamento (CER)

11.750

11.750

59

11.809

100,5%

Ambulatório (CER)

2.400

2.400

86

2.486

103,6%

Linhas de Produção
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Banco de Gâmetas

9. Saúde sexual e reprodutiva
IVG até 10 semanas
Medicamentosa (n.º IVG)
Cirúrgica (n.º IVG)
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Diagnóstico Pré-Natal

10. Sessões de Radioncologia

11. Colocação de Implantes Cocleares

12. Serviços Domiciliários
Consultas Domiciliárias
Hospitalização Domiciliária
13. Centro Especializados de Reabilitação

Tabela II.1 - Atividade Hospitalar Contratualizada 2019 (parte 5)
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Objectivos

Objectivos Nacionais

60

Acesso

20

Percentagem de utentes em Lista de Espera para
Consulta (LEC) dentro do TMRG

2019
Meta

Grau de
Cumprimento
(%)

Real

Grau de
Cumprimento
Ajustado (%)

Índice de
Desempenho

17,5

3

29,82

32,4

108,7

108,7

3,3

4

78,98

70,6

89,4

89,4

3,6

Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para
Cirurgia (LIC) dentro do TMRG

3

74,32

68

91,5

91,5

2,7

Percentagem de doentes operados dentro do TMRG

4

73,6

74,1

100,7

100,7

4,0

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

3

93,57

73,3

78,3

78,3

2,3

3

80

43,3

54,1

54,1

1,6

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

20

Peso Relativo
Indicador (%)

Percentagem de doentes referenciados para a
RNCCI, avalidados/confirmados pela EGA até 2 dias
úteis após a referenciação, no total de doentes
referenciados para a RNCCI
Desempenho Assistencial
Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma
Grande Categoria de Diagnóstico

20

10,0

3

2,76

4,28

44,9

0,0

0,0

3

25,88

13,2

51,0

51,0

1,5

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas
primeiras 48 horas

3

31,78

14,3

45,0

0,0

0,0

Índice de Mortalidade Ajustada

4

1,2000

1,4993

75,1

75,1

3,0

Índice de Demora Média Ajustada

4

1,1000

1,2204

89,1

89,1

3,6

Demora média antes da cirurgia

3

1,02

1,4

64,7

64,7

1,9

Percentagem de cirurgias realizadas em
ambulatório, para procedimentos tendencialmente
ambulatorizáveis

Desempenho económico-financeiro

20

16,0

Gastos operacionais por doente padrão

5

3689

3 990,2

91,8

91,8

4,6

Doente padrão por Médico ETC

5

69,89

59,5

85,1

85,1

4,3

Doente padrão por Enfermeiro ETC

5

44,85

35,5

79,2

79,2

4,0

Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário,
Suplementos e FSE(Selecionados), no Total de Gastos
com Pessoal

5

17,43

23,9

62,9

62,9

3,1

Objectivos Regionais Algarve

40

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

10

42

41,6

99,0

99,0

9,9

10

96,67

96,7

100,0

100,0

10,0

10

2

0,0

0,0

0,0

0,0

10

50

33,7

132,6

120,0

12,0

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

Constituição de pelo menos 2 centros de
responsabilidade integrados, até 31 de dezembro de
2019, um deles o CMR

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

31,9

75,4

Valor Incentivos Contratados (€)

9 870 694,4

Valor Incentivos Realizados (€)

7 442 503,6

Tabela II.2 - Objetivos de Acesso, Desempenho Assistencial e Eficiência

Note-se que o índice de desempenho global aglutina diversos

Selecionados), no Total de Gastos com Pessoal ficou abaixo do

parâmetros de avaliação, abarcando: acesso aos cuidados de saú-

expectável com 62,9%.

de, desempenho assistencial, desempenho económico-financeiro
e qualidade, avaliados duplamente, através de metas nacionais e
de metas regionais.

Quanto aos objetivos Regionais com uma ponderação de 40%, o
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CHUA atingiu e superou os objetivos em todos os índices de grau
de cumprimento.

Quanto às metas fixadas para os objetivos de qualidade,
desempenho assistencial e eficiência económico financeira e
regionais o CHUA obteve um índice de ponderação de desempenho global de 75,4%,

Da análise global dos objetivos de qualidade, desempenho assistencial e eficiência económico financeira e regionais verifica-se um
resultado satisfatório com a ponderação global a atingir 75,4%,
resultando assim a atribuição no valor de 7.442.503.60€ respeitante

Nos 6 objetivos de qualidade com uma ponderação de 20% o

ao valor dos incentivos realizados, sendo que o valor contratado foi

CHUA obteve 17,5%, cumprindo na totalidade 2 objetivos, 3 deles

de 9.870.694,40€, correspondente a 5% do valor do contrato, em

com uma ponderação entre 78,3% a 91,5%. Com um grau de cum-

função do cumprimento dos objetivos mencionados.

primento mais abaixo com 54,1% ficou o rácio de percentagem de
doentes referenciados para a RNCCI.

O registo dos dados que resultam no cálculo do desempenho
apresentado é um processo controlado e dependente da ACSS,

Nos 6 objetivos de desempenho assistencial também com uma

não tendo o CHUA conhecimento, acesso com bastantes privilé-

ponderação de 20% o CHUA ficou aquém de atingir com satisfação

gios, controlo ou perceção sobre o mesmo, havendo mero acesso

os índices de grau de cumprimento, sendo que 4 desses índices se

a ferramenta informática em linha para inserção de dados.

situaram entre 44,9% e 64,7% e 2 deles com 75,1% e 89,1%.

Assim, os valores apresentados correspondem ao que foi comu-

Idêntico em termos de ponderação, mas com 4 objetivos encontra-se o índice de desempenho económico-financeiro representando 20% da grelha de ponderação. Três dos objetivos tiveram
uma ponderação entre 79,2% e 91,8%, enquanto o objetivo da
percentagem de gastos com trabalho extraordinário e FSE(-

Peso Relativo
Indicador (%)

nicado pela ACSS ao CHUA.
Importa referir que os algoritmos de cálculo do desempenho são
apenas completamente conhecidos pela ACSS e parcialmente
conhecidos pelo CHUA.

2019
Meta

Real

Grau de
Cumprimento
(%)

Grau de
Cumprimento
Ajustado (%)

Índice de
Desempenho

100
Peso dos episódios de urgência com Prioridade
atribuida Verde/Azul/Branca

20

40,20

43,0

93,0

93,0

18,6

Peso dos episódios de urgência com internamento

20

6,85

6,5

105,1

105,1

21,0

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

20

93,57

73,3

78,3

78,3

15,7

Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no
total de utilizadores do Serviço Urgência

20

3,97

5,0

74,1

74,1

14,8

Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência

20

1,29

0,8

62,0

62,0

12,4

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência

82,5

Valor da Componente em Função do Desempenho (€)

988 750,00 €

Valor da Componente em Função do Desempenho
Realizado (€)

815 718,75 €

Tabela II.3 - Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência
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O serviço de Urgência do CHUA é composto por uma Urgência

O CHUA apresentou em 2019 um EBITDA (resultados antes de

Polivalente, na Unidade Hospitalar de Faro, por uma Urgência

juros, impostos, depreciações e amortizações) de € 26.233.533

Médico-Cirúrgica, na Unidade Hospitalar de Portimão, e pelos

(negativo), considerando que o EBITDA em 2018 de €17.561.362, a

Serviços de Urgência Básica (SUB), na Unidade Hospitalar de La-

execução ficou aquém do desejável, atendendo a que o resultado

gos, em Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António.

não foi invertido nem o seu valor negativo foi diminuído, nem

No desempenho do serviço de urgência conseguiu uma ponderação total de 82,5%, em que cumpriu na totalidade o objetivo do

22

cumprida a meta na elaboração do orçamento que tinha como
meta um EBITDA de € 11.411.745 (negativos)

peso dos episódios de urgência com internamento, sendo que em

O CHUA não cumpriu os gastos operacionais relevantes para o

3 cumpriu 75% do índice de desempenho e no rácio de consultas

cálculo do EBITDA, não deveriam estes gastos exceder o valor

externas/atendimentos de urgência teve uma ponderação de 62%

de 224.016.163,54€, sendo que foi ultrapassado em 13.514.044€

O número total de atendimentos de urgência subiu em relação

Deveria também incentivar a obtenção de proveitos operacionais

a 2018, 4%, representado mais 14.247 atendimentos em relação

próprios do Hospital superior a 212.604.418,27€, pelo que os ren-

a 2018. A percentagem de atendimentos urgentes com interna-

dimentos operacionais ficaram abaixo desse valor em 1.255.261€

mento diminuiu 5% em relação a 2018, enquanto a percentagem
de atendimento c/ prioridade verde/azul/branco aumento 5% em
relação a 2018.

Cumprindo assim o estipulado em efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas, sendo
que prazo médio de pagamento no CHUA em 2019, como pode-

Ainda como objetivo contratado com o acionista na cláusula de

mos verificar na tabela abaixo, diminuiu doze dias no pagamento

sustentabilidade económico-financeira.

a credores, face a 2018.

Tipologia de atendimento urgente

2019

N.º total de atendimentos de urgência

Var. 19/18 (%)

2018

362.899

4%

348.652

339.137

4%

324.594

Média de urgências por dia

994

4%

955

% atendimentos urgentes com Internamento

7%

-5%

7%

43%

5%

41%

N.º de atendimentos – urgência (sem internamento)

% atendimentos c/ prioridade verde/azul/branco *

Tabela II.4: urgência: atendimentos

Conta

2019R

Desvio 2019R/2019P
€

2019P

%

Variação 2019/2018
€

2018

%

EBITDA

-26.233.533

-14.821.787

130%

-11.411.745

-8.672.171

149%

-17.561.362

Resultados operacionais

-30.729.591

-14.769.305

93%

-15.960.286

-7.933.499

135%

-22.796.092

Gastos operacionais

241.985.722

13.514.044

6%

228.471.678

13.356.514

106%

228.629.208

Rendimentos operacionais

211.256.131

-1.255.261

-1%

212.511.392

5.423.015

103%

205.833.116

Res. líq. exerc. (ant. imp.)

-30.721.284

-14.757.416

92%

-15.963.868

-7.860.534

134%

-22.860.750

Total gastos

242.456.780

13.875.889

6%

228.580.892

13.750.309

106%

228.706.471

Total rendimentos

211.735.496

-881.528

0%

212.617.024

5.889.775

103%

205.845.721

Tabela II.5: Grau de execução do orçamento

PMP

2019

Prazo médio de pagamento (dias)

Variação 19/18
Dias

144,73

-11,74

2018

%
-7,50%

156,47

2017
143,63

2016
89,02

2015

2014

129,44

257,53
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Tabela II.6: Evolução do prazo médio de pagamento
Nota: valores atualizados e em coerência com os da ACSS. Fonte: Diretor Financeiro do CHUA.

De acordo com o artº 57º. da LOE (L 71/2018, 31.XII)
• Decreto-lei de execução orçamental para 2019, DLEO 2019 (DL
84/2019, 28 jun)
• O CHUA deveria manter ou reduzir o rácio dos gastos
operacionais sobre o volume de negócios em relação a 2018,
como medida de eficiência aplicável ao setor empresarial.

Justificação dos desvios do executado face ao
contratado com o acionista

• As entradas para cobertura de perdas realizadas em
2019 no valor de 4.951.586,10€, destinaram-se única e
exclusivamente para pagar dívida a fornecedores por
antiguidade, não permitindo abertura orçamental para o
investimento necessário.
A recente transformação em hospital universitário, carece de
investimento por exigir uma especial requalificação em equipamento pesado e outro de prestação de cuidados de saúde e
de edifícios e instalações específicas, e, também, à reposição de
capacidade, financiando a substituição de equipamentos.

O desvio prende-se com:
• Produção abaixo do planeado, dadas as dificuldades em
assegurar os meios necessários:
• Indisponibilidade de profissionais em todas as valências
necessárias para prestar os cuidados de saúde
necessários, com destaque para a falta de médicos
de diversas especialidades (Anestesiologia, Urologia,
Neurocirurgia, Ortopedia, ...), implicando adiamento de
cirurgias programadas, limitando os tempos operatórios
e impedindo o cumprimento dos níveis de produção
esperados, sem contudo permitir evitar gastos inerentes ao
adiamento dessas cirurgias e de outros atos programados,
com prejuízo da eficiência operacional
• Obsolescência dos meios de produção, com paragens de
diversos equipamentos por avaria e outras ocorrências
• Indisponibilidade do principal cliente - o SNS - para refletir
em toda a extensão nos preços contratados uma evolução
unitária adequada à evolução dos gastos
• Impossibilidade de conter gastos com a prestação de
trabalho suplementar, dada a indisponibilidade de
profissionais para prestar trabalho em horário normal, a
que acresceu a elevada rotatividade de profissionais nas
categorias de enfermagem e “auxiliares de ação médica”
(assistentes operacionais)

Medidas de correção aplicadas ou a aplicar
A transformação em centro hospitalar universitário, ocorrida em
2017, permite almejar que os gastos inerentes ao caráter de facto
de hospital universitário - o curso de medicina da UALG já tem,
cerca de uma década e o Hospital de Faro tem sempre respondido
como hospital universitário do respetivo curso, sem, contudo, ser
financiado para tal - passem efetivamente a ser financiados adequadamente, como resulta de legislação recentemente aprovada.
A consolidação da departamentalização do CHUA é também uma
ferramenta para o desenvolvimento da gestão intermédia, com
vista a uma cultura de responsabilização perante resultados, para
atingir patamares mais elevados de eficiência no uso dos recursos.
O próprio modelo de financiamento e de contratualização carece
de aproximações à realidade operacional inerente ao SNS, nomeadamente quanto às condições de funcionamento e articulação
com os cuidados de saúde primários de cada área de influência
hospitalar, adequação das instalações e equipamentos de cada
instituição hospitalar face à respetiva missão e efetivo demográfico a servir, distâncias aos hospitais de referência, entre outras.
Contudo, por não estarem estes aspetos ao alcance dos órgãos do
CHUA, não merece o modelo de financiamento e de contratualização apreciação específica no presente ponto do relatório.
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II.3. Fatores críticos de sucesso de que
dependem os resultados da entidade.
Conforme pode ser percebido no ponto anterior, os fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados do CHUA são:
• A definição de metas realistas em sede de contrato-programa
• A dotação orçamental autónoma para substituição de
equipamento obsoleto e que provoca quebras de produção,
com reflexos no volume de negócios:

24

• A resolução do Passivo acumulado libertando os exercícios
atuais do peso das dividas resultantes dos exercícios anteriores
• A adoção das medidas legislativas e outras necessárias para
a captação de profissionais, nomeadamente de médicos, de
modo a assegurar as metas de acessibilidade e os níveis de
produção previstos, com reflexos no volume de negócios
• A estabilidade dos drivers de gastos ou a sua alteração
racional, i.e.:
• Se ocorrem decisões nacionais, externas ao CHUA, quanto
a “descongelamento de carreiras”, regimes de horários de
trabalho, alterações remuneratórias de qualquer espécie,
tal tem de ter correspondência direta e atempada nos
pressupostos orçamentais correspondentes com o volume
financeiro inerente ao respetivo impacto, ou, não o tendo
de imediato, corresponder no orçamento do ano seguinte
(2020), em acréscimo ao necessário para o próprio ano
• A estabilidade institucional necessária ao desenvolvimento
e consolidação de estruturas e de uma cultura de gestão
intermédias, que promova o foco na eficiência – desde 2013, o
atual CHUA organizou-se em vários formatos:
• Hospital de Faro, E. P. E. e Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio, E. P. E., até meados de 2013
• Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., desde meados de 2013
• Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., com estatuto de
hospital universitário, desde meados de 2016
• Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., desde
Setembro de 2017

• Uma melhor clarificação de aspetos que impactam
genericamente todas as unidades do SNS:
• A carteira de serviços, a disponibilidade, o acesso universal
e aspetos similares não têm ainda tratamento satisfatório
em sede de contrato-programa, apesar das melhorias
verificadas ao longo dos anos
• Uma melhor clarificação de aspetos que impactam
diferencialmente o CHUA como unidade do SNS:
• A capacidade instalada em número de salas de operação
e em número de camas hospitalares é manifestamente
insuficiente para assegurar adequado nível de coesão
nacional (quase 40% abaixo da média nacional). Esta
discrepância assume particular relevância tendo em conta
que o número de camas é um indicador fundamental para
estruturar toda a oferta, incluindo o volume de oferta
de salas de consulta, de equipamentos e dispositivos de
diagnóstico e terapêutica e da definição do número de
profissionais a contratar.
• Tem uma unidade com a categoria de hospital central
mas a não construção do novo hospital central do Algarve
impede o desenvolvimento coerente das especialidades e
diferenciação técnica inerentes
• É o hospital do SNS do Continente mais distante dos
hospitais centrais a que pode recorrer
• Algumas despesas têm em conta a distância (ex: quilo /
quilómetro para tratamento de roupa) mas as receitas não
são determinadas com similar critério (ex: gasto médio por
doente transferido para outros hospitais do SNS). Apesar de
existir já linha no contrato-programa que acomoda este tipo
de aspetos, tal não espelha toda a realidade a considerar
• O não reconhecimento das características específicas do
CHUA no modelo de financiamento
• O sucesso da região, da Universidade do Algarve e do
CHUA enquanto hospital universitário, nomeadamente da
capacidade de desenvolver I&D dependente de ter da parte
do acionista e da tutela o legalmente previsto em termos de
orçamento enquanto hospital universitário.

II.4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente as relativas
à política setorial 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 (n.º 4, art.º 39.º, RJSPE).
O CHUA tem maioritariamente a missão de prestar cuidados de
saúde a toda a população residente e não residente no Algarve que,
por algum motivo de ausência de saúde, recorre a esta instituição.
O CHUA presta serviços de saúde com internamento, tendo, no
quadro do Serviço Nacional de Saúde, responsabilidades como
hospital central (Faro), hospital especializado (São Brás de Al-

No quadro do contrato-programa 2017-19, foi definido o acordo
modificativo 2019, sendo de atender a alterações aplicáveis, nomeadamente em sede de adendas.
O CHUA atua no cumprimento do estabelecido para o SNS,
dando cumprimento ao determinado pela tutela sectorial do
MS, nomeadamente da ACSS, seguindo as orientações técnicas,
nomeadamente da DGS e, no que se lhe é aplicável, o que decorre
de ser entidade pública empresarial, inserida no sector público
empresarial, seguindo o preconizado nomeadamente pela DGTF.
De forma sintética e geral, o CHUA vive constrangimentos que
impactam na capacidade de atingir níveis de produção, desempenhos assistenciais, resultados económico-financeiros e outros
aspetos contratualizados.
Esta realidade explica os desvios do executado face ao contratua-

portel: CMRSul), hospital distrital (Portimão) e hospital distrital

lizado para o ano de 2019.

menos diferenciado (Lagos).

O CHUA alcançou um desempenho assistencial no acesso satisfa-

O CHUA presta assistência programada de consulta externa,

tório mas abaixo do desejável.

internamento com ou sem cirurgia, cirurgia de ambulatório, hos-

Contudo, em muitos dos indicadores, os desempenhos regista-

pital de dia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica.
O CHUA assegura atendimentos de urgência polivalente (Faro),
de urgência médico-cirúrgica (Portimão) e de urgência básica
(Albufeira, Lagos, Loulé e Vila Real de Santo António).
A área de influência do CHUA abrange toda a região do Algarve.
No caso do CMRSul, abrange ainda todo o baixo Alentejo e o
concelho de Odemira do Alentejo Litoral.
Decorrente da responsabilidade do princípio da universalidade
do SNS e do princípio do Livre Acesso e Circulação de Doentes,
o CHUA atende todos os que o demandam nas condições legalmente vigentes.
Os elementos de base para a elaboração do plano de atividades e
orçamento para 2018 do CHUA foram definidos em consonância
com o negociado e contratado com o maior cliente do centro hospitalar, o SNS, num quadro misto de relação fornecedor-cliente,
tutelado-tutela e gestor-acionista, em sede de contrato-programa.
O orçamento é construído tendo por base as instruções emanadas pela tutela setorial da saúde, nomeadamente no documento
“termos de referência para contratualização hospitalar no SNS contrato-programa 2019”, emanado pela ACSS.
O contrato-programa tem caráter plurianual e desdobra-se em acordos modificativos anuais, passíveis de revisão, através de adendas.
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dos em 2019 melhoram o realizado em 2018.
Em termos económico-financeiros, o desempenho ficou aquém
do preconizado.
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III.
Estrutura de Capital
III.1. Divulgação da estrutura de capital
(alínea a), n.º 1, art.º 44.º, RJSPE).
O capital estatutário do CHUA é de € 158.000.000,00 (valor nominal do capital social).
A função acionista do Estado é assegurada pela Direção-Geral
do Tesouro e Finanças (DGTF) que gere a participação do Estado
Português, que detém 100% do capital do CHUA, sendo esta
mesma função acionista regulada pelo n.º 1 e pelo n.º 2 do art.º
37.º do DL 133/2013 (03.out), na sua redação atual.

III.2. Identificação de eventuais limitações à
titularidade e/ou transmissibilidade das ações.
O CHUA é uma EPE integrada no SNS (n.º 1, art.º 15.º, DL 18/2017,
10.fev), regendo-se pelos respetivos estatutos (n.º 2, art.º 15.º, DL
18/2017, 10.fev e Anexo II ao DL 18/2017, 10.fev).
O capital estatutário do CHUA é detido pelo Estado Português
(n.º 2, art.º 16.º, DL 18/2017, 10.fev).
Compete ao membro do Governo responsável pela área das finanças autorizar os aumentos e reduções do capital estatutário
(alínea e), n.º 2, art.º 20.º, DL 18/2017, 10.fev).
Enquanto EPE, o CHUA rege-se pelo DL 133/2013 (03.out), revisto
através da L 75-A/2014 (30.set) e da L 42/2016 (28.dez) de forma
subsidiária ao DL 18/2017 (10.fev).
A aquisição ou alienação de participações sociais carece de autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e do sector de atividade (n.º 1, art.º 11.º, DL 133/2013 (03.
out), na sua redação atual).
No restante, relativamente a este e outros aspetos, o CHUA segue
o regime jurídico geral aplicável às sociedades comerciais de direito privado (n.º 1, art.º 14.º, DL 133/2013 (03.out), na sua redação
atual), com destaque para o CSC.

III.3. Informação de acordos parassociais
conhecidos da entidade e eventuais
restrições.
O CHUA não tem conhecimento de acordos parassociais que possam conduzir a eventuais restrições, estando todas as restrições
reguladas em diploma legal.

29

IV.

Participações Sociais e
Obrigações Detidas

IV ● Participações Sociais e Obrigações Detidas

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

IV.
Participações Sociais e
Obrigações detidas
IV.1. Identificação das pessoas singulares
(órgãos sociais) ou coletivas (entidade)
que, direta ou indiretamente, são titulares
de participações noutras entidades, com
indicação detalhada da percentagem de
capital e de votos imputáveis, bem como da
fonte e da causa de imputação nos termos
do que para o efeito estabelece o art.º 447.º,
CSC (alíneas a) e b), n.º 1, art.º 44.º, RJSPE).
Não aplicável.

IV.2. Explicitação da aquisição e alienação de
participações sociais, bem como da participação em quaisquer entidades de natureza
associativa ou fundacional (alínea c), n.º 1,
art.º 44.º, RJSPE).
O CHUA não adquiriu nem alienou quaisquer participações sociais noutras sociedades.
O CHUA é associado da SUCH (Serviços de Utilização Comum dos
Hospitais) assumindo assim o dever de pagamento de uma quota.
O CHUA optou pelo primeiro escalão de quotização, no valor de
250€/mês.

IV.3. Número de ações e obrigações detidas
por membros dos órgãos de administração e
de fiscalização (n.º 5, art.º 447.º, CSC).
Não aplicável.

IV.4. Informação sobre relações de natureza
comercial entre os titulares de participações
e a entidade.
O CHUA tem apenas na sua estrutura de capital o capital estatutário.
Este é integralmente detido pelo Estado Português.
A arquitetura institucional, com dupla tutela, assegura alguma
segregação:
• A função acionista é assegurada pelo Ministério das Finanças,
através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).
• A tutela setorial cabe ao Ministério da Saúde, podendo ser
delegada na ACSS e na ARSAlgarve (art.º 19.º, DL 18/2017, 10.fev).
Caraterística inerente ao modelo adotado em Portugal, existe
uma relação profunda e extensa entre o detentor do capital e, o
principal e quase único cliente do CHUA, o Serviço Nacional de
Saúde (SNS).
Considerando o Estado Português no seu todo, existe uma relação com alguns contornos comerciais mas também administrativos, entre o titular da participação e a entidade.
O volume de negócios do CHUA foi em 2019 esmagadoramente realizado com um só cliente, o Estado Português representando 95,2%
do volume de negócios, representado pela ACSS e pela ARSAlgarve,
contemplando essencialmente o contrato-programa do SNS.
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V.
Órgãos Sociais e Comissões
V.A. Modelo de Governo
O modelo de governo societário deve assegurar a efetiva separação entre as funções de administração executiva e as funções de

de comissões do órgão de gestão mas sim de entes técnicos, inerentes à especificidade da atividade hospitalar, geralmente sem
inclusão de membros do conselho de administração.

fiscalização (n.º 1, art.º 30.º, RJSPE).

A tutela setorial compete ao membro do Governo com responsa-

V.A.1. Identificação do modelo de governo
adotado.

A tutela acionista compete conjuntamente ao membro do Go-

O modelo de governo do CHUA (EPE, integrada no SNS) carateriza-se por:
• Órgão de gestão: conselho de administração
• Órgão de fiscalização: conselho fiscal e revisor oficial de contas

bilidade na área da saúde.
verno com responsabilidade na área da saúde e ao membro do
Governo com responsabilidade na área das finanças.
A ação destes membros do Governo equivale às funções exercidas numa assembleia geral de sociedade anónima típica.
Com impacto na atividade, ainda que sem relevância direta no modelo de governo, há a referir a necessidade do CHUA responder mui-

• Órgão consultivo: conselho consultivo.

to assertivamente ao TdC, à ERS, à IGAS, à IGF e a outras entidades.

O conselho de administração é nomeado por resolução do Con-

É ainda de referir que a tutela setorial é delegada, nalgumas

selho de Ministros, sendo o mandato dos membros do conselho

matérias ou situações, pelo membro do Governo com a área da

de administração é de três anos, renovável uma vez.

saúde, na ACSS ou na ARSAlgarve.

Os membros do conselho fiscal são nomeados por despacho

Importa ainda notar, na área da saúde, o papel de entidades com

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da saúde.
O mandato dos membros do conselho fiscal é de três anos.
O revisor oficial de contas é nomeado por despacho conjunto dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
saúde, sob proposta fundamentada do conselho fiscal.
De acordo com o previsto no DL 18/2017 (10.fev) a nomeação do
presidente do Conselho Consultivo do CHUA compete à Comunidade Intermunicipal do Algarve, sendo que o CHUA transmitiu
essa responsabilidade e necessidade à CIM AMAL. Não tendo

responsabilidades específicas diretas como: a DGS, a IGAS e,
menos diretamente, de muitas outras entidades, como sejam os
SPMS, o INFARMED, o INSA ou a SGMS.
A tutela, nomeadamente a acionista, do membro do Governo
com a área das finanças tem relevante intervenção da DGTF.
Importa ainda notar, na área das finanças, o papel da DGO e, menos diretamente, de muitas outras entidades, como seja a UTAM.
No âmbito das profissões da saúde, releva ainda referir que
estas estão reguladas pelo Ministério da Saúde e outras têm
delegação do Estado para se autorregularem no âmbito de or-

essa nomeação ainda sido concretizada, o Centro Hospitalar Uni-

dens profissionais.

versitário do Algarve não tem conselho consultivo em funções.

Entende-se relevante referir estes aspetos por demonstrar a

O presidente do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do

complexidade em assegurar coerência estratégica, de gestão e

Algarve, EPE, entidade à qual o CHUA, EPE sucedeu, foi nomeado
em 2014, tendo o mandato do conselho consultivo a duração de
três anos, pelo que o mesmo terminou em 2017.
O CHUA tem diversas comissões, definidas nos seus estatutos
(Anexo II ao DL 18/2017, 10.fev) ou possibilitadas por estes e
definidas no seu regulamento interno, não se tratando contudo

operacional com o enquadramento multifacetado em que atua
o CHUA, o que impacta na eficácia e eficiência do modelo de
governo da instituição.
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V.B. Assembleia Geral
V.C.2. Caracterização da composição do
CA (n.º estatutário mínimo e máximo de
membros, duração do mandato, número
de membros efetivos, datas da primeira
designação e termo de mandato de cada
membro)

V.B.1. Composição da mesa da
assembleia geral
Não aplicável.
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V.B.2. Identificação das deliberações
acionistas que só podem ser tomadas
com maioria qualificada

O órgão de gestão do CHUA é o conselho de administração (alínea
a) do art.º 5. º dos estatutos do CHUA: Anexo II ao DL 18/2017 (10.

Não aplicável. Sendo o Estado Português detentor único do capital estatutário, são todas as deliberações acionistas tomadas por
unanimidade.

fev), composto por cinco membros, decorrente da RCM 126/2017
(11.set), com efeitos desde 01.set.2017 e para o mandato 2017-19.
De acordo com os estatutos do CHUA:
• Número estatutário mínimo e máximo de membros: quatro
ou cinco (n.º 1 do art.º 6.º), tendo o CHUA cinco, em função da
sua dimensão e complexidade

V.C. Administração e Supervisão

• Duração estatutária do mandato: três anos renovável, uma
única vez, permanecendo aqueles no exercício das suas
funções até à designação dos novos titulares, sem prejuízo da

V.C.1. Regras estatutárias sobre
procedimentos de nomeação e
substituição dos membros do CA

renúncia a que houver lugar (n.º 4 do art.º 6.º)
• Número de membros efetivos: todos, não existindo suplentes.

Tanto a nomeação como a substituição de membros do Conselho
de Administração ocorrem por Resolução do Conselho de Ministros, observado o EGP e outras normas aplicáveis às EPE do SNS
e ao SPE.

Mandato
(Início - Fim)

Cargo

Nome

Caracterização da composição do Conselho de Administração do
CHUA em 2019:

Designação
Forma1

Remuneração
Data

Entidade
pagadora

(O/D)2

01.set.2017
31.dez.2019

Presidente

Ana Paula Gonçalves

RCM 126/ 2017

11.set.2017

CHUA

n. a.

01.set.2017
31.dez.2019

Vogal executivo

Hugo Nunes

RCM 126/ 2017

11.set.2017

CHUA

n. a.

01.set.2017
31.dez.2019

Vogal executiva

Helena Leitão

RCM 126/ 2017

11.set.2017

CHUA

n. a.

01.set.2017
31.dez.2019

Vogal executivo diretor clínico

Mahomede Americano

RCM 126/ 2017

11.set.2017

CHUA

O e D (mesma)

01.set.2017
31.dez.2019

Vogal executiva enfermeira diretora

Filomena Martins

RCM 126/ 2017

11.set.2017

CHUA

n. a.

Tabela V.1 - Caracterização da composição do Conselho de Administração do CHUA em 2019
Notas: número estatutário mínimo e máximo de membros: 4 / 5. Legenda: 1 Resolução (R): RCM; 2 O/D: Origem / Destino. Fonte: CHUA (2019) Relatório de Gestão e Contas 2018.

V.C.3. Distinção dos membros executivos
e não executivos do conselho de
administração

Hospitalar, integrou o Grupo de Trabalho para a implementação

O órgão de gestão do CHUA é o conselho de administração

talar, Hospital da Covilhã (1984-88).

(alínea a), n.º 1, art.º 278.º, CSC, entre outros diplomas legais),
exercendo todos os membros do CA funções executivas.

da Cirurgia de Ambulatório e orientou estágios no âmbito do
Curso de Administração Hospitalar. Equiparada a Administrador
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Delegado, Hospital do Fundão (1988-91). Administradora Hospi-

Mahomede Aíde Ibraimo Americano (1955-)
Pós-graduação: Gestão de Unidades de Saúde, Universidade

V.C.4. Elementos curriculares relevantes
de cada membro do CA (com as
atividades profissionais exercidas, pelo
menos, nos últimos 5 anos - alínea j), n.º
1, art.º 44.º, RJSPE).

Católica Portuguesa (II.2005) . Pós-graduação: Medicina Desportiva, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa (1988-1989).
Licenciatura: Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de
Lourenço Marques, Maputo, Moçambique (1975-81).
Médico especialista, Cirurgia Geral (1996): Ordem dos Médicos, cédula profissional n.º 29532. Assistente Graduado Sénior
(IV.2013). Assistente (VII.1998). Internato Complementar (1991-

Ana Paula Pereira Gonçalves (Lisboa, 1951-)
Licenciatura: Direito (1977), Faculdade de Direito, Universidade de
Lisboa. Pós-graduação: Administração Hospitalar (1984), Escola
Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa.
Advogada (1981): Ordem dos Advogados (inscrição suspensa).
Presidente do Conselho de Administração, Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, E. P. E. (01.IX.2017-2020). Aposentada
(XI.2014-31.VIII.2017). Docente, Escola Superior de Saúde, Universidade do Algarve (2012-14). Membro do Conselho Geral da
Escola Superior de Saúde, Universidade do Algarve (2012-14).
Administradora Hospitalar (2012-IX.2014): funções no Serviço de
Saúde Ocupacional; membro de Grupos de Trabalho que definiram o perfil assistencial e o programa funcional do Novo Hospital
Central do Algarve. Presidente do Conselho de Administração,

96). Internato Geral (1986-87). Estágio de Prática Clínica, Hospital
Central de Maputo, Moçambique (1981-82).
Vogal Executivo – Diretor Clínico do Conselho de Administração,
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. (01.IX.20172020). Diretor, Departamento Cirúrgico, Centro Hospitalar do
Algarve, E. P. E. (VIII.2013-III.2016). Diretor, Unidade de Cirurgia
de Ambulatório, Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.
P. E. (I.2000-IX.2013). Diretor, Serviço de Cirurgia, Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. E. (IX.2009-). Diretor, Bloco
Operatório Central, Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.
P. E. (I.2007-XII.2008). Consultor da área de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A. (XII.2005). Assessor
do Diretor Clínico para a área cirúrgica, Hospital do Barlavento
Algarvio, S. A - Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.
(I.2003-XII.2004).

Hospital de Faro, E. P. E. (IX.2008-11) - transformação em entidade
pública empresarial. Presidente do Conselho de Administração,
Hospital de Faro (II.2006-2008 e (recondução) 2008-10). Assessora do Conselho de Administração, Administração Regional de
Saúde do Algarve (II.2004-II.2006). Administradora Hospitalar,
Hospital de Faro (XI.2002-I.2004): coordenou projetos com
financiamento comunitário; integrou a Comissão de Qualidade.
Administradora Delegada (comissão de serviço), Hospital de Faro
(IV.1999-XI.2002). Diretora (comissão de serviço), Administração
Regional de Saúde do Algarve (1994-99): dirigiu os Serviços de
Administração Geral; assessorou o Conselho de Administração.
Humanização; dirigiu os Serviços de Instalações e Equipamentos; dirigiu os Serviços Hoteleiros. Administradora Hospitalar,
Hospital de Faro (1991-94): dirigiu a área de Aprovisionamento e
Logística, integrou a Comissão de Higiene e Luta contra a Infeção

Hugo Miguel Guerreiro Nunes (Loulé, 1973-)
Licenciatura: Economia, Faculdade de Ciências Económicas e
Empresariais, Universidade do Algarve. Frequência: MBA em Finanças Empresariais (2002). Pós-graduação: Capacitar - Programa
de Capacitação Avançada de Líderes, NOVA School of Business
and Economics (2015). Pós-graduação: PADIS - Programa de Alta
Direção de Instituições de Saúde, AESE (2012-13).
Vogal executivo do Conselho de Administração, Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, E. P. E. (01.IX.2017-2020). Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Loulé (eleito Vereador, mandato 20132017): responsável pelos Pelouros: Finanças, Aprovisionamento e
Património; Tecnologias e Administração de Sistemas; Desporto;
Eventos; Proteção Civil e Vigilância; Sector Empresarial Local; e
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Saúde. Representante do Município de Loulé no Conselho Con-

em Imagem, Centro de Investigação em Inflamação, UMR 1149,

sultivo do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. Representante do

Escola Doutoral MTCI, Universidade Sorbonne Paris Cité e Depar-

Município de Loulé no Conselho de Administração da Associação

tamento de Radiologia, Hospital Universitário Beaujon Paris Nord

de Municípios Loulé/Faro. Técnico superior, Hospital de Faro, E. P.

(2015-16). Radiologista Clínica em organizações privadas de pres-

E. (XII.2011-2013). Vogal do Conselho de Administração, Hospital

tação de cuidados de saúde (2013-15). Bolseira e Investigadora

de Faro, E. P. E. (I.2010-XII.2011). Técnico superior, Hospital de

Convidada, Athinoula A. Martinos Center, Massachusetts General

Faro, E. P. E. (2009-I.2010). Deputado à Assembleia da República

Hospital e Harvard Medical School, Boston (2011). Bolseira, Ra-

(X Legislatura, eleito para o mandato 2005-09): Membro efetivo

diologista / Investigadora Convidada, Serviço de Radiologia do

das Comissões Parlamentares Permanentes de: Orçamento e Fi-

CHUC e Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra,

nanças; e Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Integrou

no âmbito do Programa Doutoral em Biologia Experimental e

a Comissão de Inquérito sobre a situação que levou à nacionali-

Biomedicina (Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia,

zação do BPN e a Supervisão Bancária Inerente; Integrou a Co-

2009-13). Professora Adjunta Convidada, Escola Superior de

missão de Inquérito Parlamentar ao Exercício da Supervisão dos

Tecnologias da Saúde de Lisboa, IPL (2009-14) e Membro do

Sistemas Bancário, Segurador e de Mercado de Capitais; Coorde-

Conselho Pedagógico, Escola Superior de Tecnologias da Saúde

nou o Grupo de Trabalho para o processo legislativo de revisão

de Lisboa, IPL (2009-11). 2007 -2009: Assistente Convidada, Escola

do Decreto 73/73. Mediador e Formador Profissional (2002-05).

Superior de Saúde Egas Moniz, Monte da Caparica. Medical Ad-

Vereador da Câmara Municipal de Loulé (1999-2002): responsável

visor (área de anti-infecciosos e VIH), Pfizer-Portugal (2006-08).

pelos pelouros: Aprovisionamento e Património; Modernização
Administrativa; e Informática, Gestão Financeira, Atividades
Económicas, Contraordenações e Juventude. Professor, Escola

Maria Filomena do Rosário Rafael Martins (Faro, 1958)

Profissional Agostinho Roseta (1996-99): lecionou Economia e

Curso de Enfermagem Geral, Escola de Enfermagem Artur Ravara,

Cálculo Financeiro. Diretor Executivo, Associação Nacional de
Jovens Empresários - Delegação do Algarve (1996-99).

Lisboa. Curso de Estudos Superiores Especializados em Administração dos Serviços de Enfermagem, Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende. Curso de Auditores de Qualidade,

Helena Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão (1974-).
Doutorada: Biociências, especialização em Biotecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra (2013).
Tese: Novel Noninvasive Imaging Biomarkers for Liver Steatosis,
Inflammation and Fibrosis. Licenciatura: Medicina, Faculdade de
Medicina, Universidade de Lisboa (1998).

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde. Gestão de
Auditorias, Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde.
Curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, INA.
Enfermeira-chefe, Serviço de Urgência Polivalente e Unidade de
Cuidados Intermédios, CHAlgarve - Hospital de Faro (2011-17).
Enfermeira-chefe, Departamento de Urgência, Emergência e
Cuidados Intensivos, CHAlgarve - Hospital de Faro (2014 -2016).

Médica especialista, Radiologia (2009): Ordem dos Médicos,

Vogal Executiva - Enfermeira Diretora do Conselho de Adminis-

cédula profissional n.º 38051. Assistente de Radiologia (2009).

tração, Hospital de Faro (2006-2011). Enfermeira-chefe, Serviço

Subespecialização em radiologia da cabeça e pescoço no IPO

de Nefrologia / Hemodiálise, Hospital Distrital de Faro (2001-

Lisboa, E. P. E. (2008). Subespecialização em Radiologia Pulmonar

2006). Coordenadora do Núcleo de Formação e Investigação em

no Hospital Pneumológico Albert Calmette, Centro Hospitalar

Enfermagem do Hospital Distrital de Faro (1998-2001). Docente,

Universitário de Lille (2006). Certificação de Investigadora (2006).

ESS Faro: Sistemas de Saúde e Organização e Gestão dos Ser-

Interna do Internato Complementar, Radiologia, Hospital Garcia

viços de Enfermagem; Integração à Vida Profissional. Colabora

de Orta, Almada (2002-09).

com a ACSS, como auditora externa do Sistema de Classificação

Vogal Executiva do Conselho de Administração, CHUA (01.IX.20172019). Vogal Executiva do Conselho de Administração, CHAlgarve
(10.III.2016-31.VIII.2017). Professora Auxiliar, Membro do Núcleo
Coordenador e da Comissão de Curso do Mestrado Integrado em
Medicina e Membro do Conselho Científico, Departamento de
Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve (201416). Investigadora Convidada, Laboratório de Biomarcadores

de Doentes em Enfermagem desde 1998 até à presente data.
Membro de vários grupos de trabalho na área dos Sistemas de
Informação. Integrou júris em concursos para admissão de Enfermeiros e Assistentes Operacionais. Desempenhou funções como
enfermeira em áreas cirúrgicas e médicas.

V.C.5. Evidências da apresentação das
declarações1 de cada um dos membros
do órgão de administração ao órgão de
administração e ao órgão de fiscalização,
bem como à IGF, de quaisquer participações
patrimoniais que detenham na entidade,
assim como quaisquer relações que
mantenham com os seus fornecedores,
clientes, instituições financeiras ou
quaisquer outros parceiros de negócio,
suscetíveis de gerar conflitos de interesse
(art.º 52.º, RJSPE).

V.C.6. Identificação de relações
familiares, profissionais ou comerciais,
habituais e significativas, dos membros
do conselho de administração com
acionistas.

Evidência da apresentação das declarações ao órgão de administração:

docentes em estabelecimentos de ensino públicos ou outras que

As declarações de cada um dos membros do órgão de adminis-

Nenhum dos elementos que constitui o Conselho de Administração do CHUA tem relações familiares, profissionais ou comerciais
com acionistas, i. e., com o Estado Português, detentor único do
capital estatutário do CHUA.
Considerou-se excluída da presenta análise, dada a independência
de tutela ministerial, as relações, autorizadas em sede de nomeação, de alguns membros do conselho de administração enquanto
existam com outras relações com outras tutelas ministeriais.

tração foram apresentadas ao órgão de administração, que, por
unanimidade dos membros presentes e estando todos os membros nomeados e em funções presentes, firmou, a 19 de setembro de 2018: “tomámos conhecimento. Remeta-se ao Conselho
Fiscal”, conforme pode ser atestado no anexo XI.4.
Evidência de apresentação das declarações ao órgão de fiscalização:
As declarações de cada um dos membros do órgão de administração foram apresentadas ao órgão de fiscalização através
de mensagem de correio eletrónico enviada pelo Conselho de
Administração ao Conselho Fiscal na quinta-feira, 27 de setembro
de 2018, pelas 13h26.
Evidência da apresentação à IGF das declarações, ver o anexo
XI.4.: Evidência da apresentação à IGF da declaração da Senhora
Presidente do Conselho de Administração, Dra. Ana Paula Pereira
Gonçalves; do Senhor Vogal Executivo do Conselho de Administração, Dr. Hugo Miguel Guerreiro Nunes; da Senhora Vogal
Executiva do Conselho de Administração, Prof.ª Doutora Helena

V.C.7. Apresentação de organogramas ou
mapas funcionais relativos à repartição de
competências entre os vários órgãos sociais,
comissões e/ou departamentos da entidade,
incluindo informação sobre delegações
de competências, em particular no que
se refere à delegação da administração
quotidiana da entidade.
O conselho de administração e os seus membros, desenvolvem as
suas funções de acordo com o estipulado no DL 18/2017 (10.fev).
Compete ao conselho de administração garantir o cumprimento dos
objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes de
gestão que não estejam reservados a outros órgãos, e em especial:
. Propor planos de ação anuais e plurianuais e respetivos orçamentos, bem como os demais instrumentos de gestão previsional

Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão; do Senhor Vogal Executivo

legalmente previstos, e assegurar a respetiva execução

– Diretor Clínico do Conselho de Administração, Dr. Mahomede

• Celebrar contratos-programa externos e internos

Aíde Ibraimo Americano; e da Senhora Vogal Executiva – Enfermeira Diretora do Conselho de Administração, Dra. Maria Filomena do Rosário Rafael Martins.

• Definir linhas de orientação a que devem obedecer a
organização e o funcionamento do CH, nas áreas clínicas e não
clínicas, propondo a criação, extinção ou modificação de serviços
• Definir políticas referentes a recursos humanos, incluindo
remunerações dos trabalhadores e dos titulares dos cargos de
direção e chefia

Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por
parte dos destinatários. Para o efeito considere-se o que refere a IGF [[em linha] http://
www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-publicos1.
aspx:] “(...) Para cumprimento desta obrigação legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve solicitar o acesso, através do envio de mensagem de
correio eletrónico para o endereço de mail gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está
disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o recebimento da resposta
com o respetivo link de acesso, deve preencher integralmente o formulário e submetê-lo
no sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”.

1
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• Autorizar a realização de trabalho extraordinário e de
prevenção dos trabalhadores do CH, independentemente do
seu estatuto, bem como autorizar o respetivo pagamento
• Designar o pessoal para cargos de direção e chefia
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• Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as condições
de prestação e disciplina do trabalho
• Apresentar os documentos de prestação de contas, nos
termos definidos na lei
• Aprovar e submeter a homologação do MS, o regulamento
interno e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares
aplicáveis
• Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos,
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Diversos dispositivos legais, a começar pelos estatutos do CHUA
(Anexo II ao DL 18/2017, 10.fev), determinam matérias de administração específicas para o presidente, o/a vogal executivo/a - diretor(a) clínico/a e o/a vogal executivo/a - enfermeiro/a diretor(a).
Relativamente à delegação de competências do Conselho de Administração do CHUA nos seus membros, encontra-se publicado
em Diário de República:
• D 1034/2017 (21.nov) - CI 226/17 (20.out).

ouvida a Comissão de Ética, sem prejuízo do cumprimento das

A unidade sistémica da organização interna do CHUA é o serviço

disposições aplicáveis

clínico que constitui por tal facto um centro de responsabilidade.

• Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade

Cada serviço clínico é dirigido por um diretor de serviço, nos

desenvolvida pelo CH, designadamente responsabilizando

termos da lei, responsável por toda a atividade do serviço, por

os diferentes sectores pela utilização dos meios postos à sua

um enfermeiro chefe com as atribuições que a lei igualmente lhe

disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em

confere e, quando for o caso, por um técnico superior de tecno-

termos da qualidade dos serviços prestados

logias de saúde.

• Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas,

Existem estruturas departamentais, de coordenação entre servi-

se for caso disso, sobre queixas e reclamações apresentadas

ços com necessidades ou problemáticas afins, que promovem a

pelos utentes

otimização da sua partilha no interesse comum, e uma estrutura

• Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal
• Autorizar a aplicação de todas as modalidades de regimes de
trabalho legalmente admissíveis
• Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei,
independentemente da relação jurídica de emprego
• Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas
• Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar
a realização e o pagamento da despesa do CH
• Tomar as providências necessárias à conservação do
património afeto ao desenvolvimento da sua atividade
e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de
investimentos.
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 Estado relativamente aos
funcionários e agentes da administração pública.
O Conselho de Administração do CHUA, de acordo com o n.º 1
e o n.º 2 do art.º 407.º do CSC, pode encarregar os respetivos
membros de se ocuparem de certas matérias de administração.
O conselho de administração pode delegar as suas competências
nos seus membros ou demais pessoal de direção e chefia, com
exceção das previstas nos estatutos (Anexo II ao DL 18/2017,
10.fev), definindo em ata os limites e condições do seu exercício.

vertical de organização e direção de toda a área assistencial.
Cada departamento é coordenado por um diretor de departamento, 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.

Conselho de
administração

Conselho
Centro Hospitalar
Universitário do Algarve
Fiscal

• Revisor Oficial de Contas
Serviço de Auditoria Interna
Associação para o
desesenvolvimento
do Algarve Biomedical
Center (AD-ABC)

UAlg

CHUA

❶ Pólo Hospitalar de Faro
Departamento de Medicina
• Serviço de Cardiologia
• Serviço de Dermatologia
• Serviço de Gastrenterologia
• Serviço de Hematologia Clínica
• Serviço de Infeciologia
• Serviço de Imunoalergologia
• Serviço de Medicina Interna 1
• Serviço de Medicina Interna 2
• Serviço de Medicina Interna 3
• Serviço de Nefrologia
• Serviço de Neurologia
• Serviço de Oncologia
• Serviço de Pneumologia
• Serviço de Reumatologia
• Unidade de Genética Médica
Departamento de Cirurgia
• Serviço de Cirurgia Geral
• Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva
• Serviço de Estomatologia
• Serviço de Neurocirurgia
• Serviço de Oftalmologia
• Serviço de Ortopedia
• Serviço de Otorrinolaringologia
• Serviço de Urologia
• Blocos operatórios
• Unidade de Cirurgia de Ambulatório
Departamento de Emergência, Urgência
e Cuidados Intensivos
• Serviço de Urgência Polivalente
• Serviço de Medicina Intensiva
• Serviço de Urgência Básica de Albufeira
• Serviço de Urgência Básica de Loulé
• Serviço de Urgência Básica de Vila Real de
Santo António
• Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER) - Faro e Albufeira
• Viaturas de suporte imediato de vida (SIV)
Departamento da Criança, do Adolescente
e da Família
• Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e
Neonatal
• Serviço de Pediatria - Faro
Departamento de Ginecologia/Obstetrícia
e Reprodução Humana
• Serviço de Obstetrícia
• Serviço de Ginecologia
Departamento Clínico de Serviços
Tecnológicos e Terapêuticos
• Centro de Medicina e Reabilitação do Sul
• Serviço de Anatomia Patológica
• Serviço de Imagiologia
• Serviço de Imuno-Hemoterapia
• Serviço de Medicina Física e Reabilitação
• Serviço de Patologia Clínica - Faro
• Unidade de Convalescença
Departamento de Serviços Clínicos
de Suporte
• Serviço de Anestesiologia
• Serviço de Dietética e Nutrição
• Serviço de Cuidados Paliativos
• Consulta Externa

Comissões de apoio técnico:

• Comissão de Ética
• Comissão de Qualidade e Segurança do Doente
• Grupo de Coordenação Local do Programa
de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobiano
• Comissão de Farmácia e Terapêutica

❷ Pólo Hospitalar de Portimão
e Lagos
Departamento de Medicina
• Serviço de Cardiologia
• Serviço de Dermatologia
• Serviço de Gastrenterologia
• Serviço de Medicina Interna de Portimão
• Serviço de Medicina Interna de Lagos
• Serviço de Neurologia
• Serviço de Oncologia
• Serviço de Pneumologia
Departamento de Cirurgia
• Serviço de Cirurgia Geral
• Serviço de Oftalmologia
• Serviço de Ortopedia
• Serviço de Otorrinolaringologia
• Serviço de Urologia
• Blocos operatórios
• Unidade de Cirurgia de Ambulatório
Departamento de Emergência, Urgência
e Cuidados Intensivos
• Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica
• Serviço de Medicina Intensiva
• Serviço de Urgência Básica de Lagos
• Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER) - Portimão
• Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV)
Departamento da Criança, do Adolescente
e da Família
• Serviço de Pediatria - Portimão
Departamento de Ginecologia/Obstetrícia
e Reprodução Humana
• Serviço de Ginecologia / Obstetrícia Portimão
Departamento Clínico de Serviços
Tecnológicos e Terapêuticos
• Serviço de Anatomia Patológica
• Serviço de Imagiologia
• Serviço de Imuno-hemoterapia
• Serviço de Medicina Física e Reabilitação
• Serviço de Patologia Clínica - Portimão
Departamento de Serviços Clínicos
de Suporte
• Serviço de Anestesiologia
• Serviço de Dietética e Nutrição
• Serviço de Cuidados Paliativos
• Consultas externas de Portimão e Lagos

❸ Centro de Medicina Física e de
Reabilitação do Sul (CMR Sul)

Outras comissões de apoio técnico:

• Comissão de Coordenação Oncológica
• Comissão Técnica de Certificação da
Interrupção Voluntária da Gravidez
• Comissão para o Aleitamento Materno
• Comissão de Catástrofe e Emergência Interna
• Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas
• Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
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Centro
Académico de
Investigação e
Formação
Biomédica do
Algarve

❹ Unidades orgânicas transversais
1. Área de prestação de cuidados:
Pólo Hospitalar de Faro
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
• Serviço de Psiquiatria de Faro
Pólo Hospitalar de Portimão e Lagos
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
• Serviço de Psiquiatria de Portimão
2.
•
•
•
•
•
•

Área de suporte à prestação de cuidados:
Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa
Serviços Farmacêuticos
Serviço de Esterilização
Serviço Social e Gabinete do Cidadão
Serviço de Codificação e Auditoria Clínica
UHGIC - Unidade Hospitalar de Gestão de
Inscritos para Cirurgia
• Equipa de Gestão de Altas
• Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e
Jovens em Risco e Equipa de Prevenção de
Violência em Adultos

3. Área de gestão, apoio geral e logística:
Serviços de apoio técnico e assessoria ao
conselho de administração:
• Gabinete de Assessoria ao Órgão de Gestão
• Gabinete de Comunicação
• Responsável pelo Acesso à Informação
• Serviço de Assessoria Jurídica e Contencioso
Serviços de logística e administração geral
• Serviço de Instalações, Equipamentos,
Ambiente e Apoio Geral
• Serviço de Informática e Comunicações
• Serviços Hoteleiros
• Serviço de Gestão Documental
• Unidade de Transportes
• Serviço de Gestão de Doentes
• Serviço de Aprovisionamento
Departamento de Planeamento, Produção,
Contratualização e Controlo de Gestão
• Serviço de Produção, Contratualização e
Controlo de Gestão
• Gabinete de Planeamento, Estudos e
Estatística
Serviços não departamentalizados
• Serviços Financeiros
• Serviço de Recursos Humanos
• Serviço de Saúde Ocupacional
4.
•
•
•

Área de ensino, formação e investigação
Serviços não departamentalizados
Internato Médico
Centro de Formação, Investigação e
Conhecimento

Ilustração 1: Organograma do CHUA
Fonte: CHUA (2020) Relatório de Gestão e Contas 2019.
Nota: organograma atualmente em revisão, no âmbito da elaboração do regulamento interno do CHUA. Fontes: CHAlgarve
(2017) Relatório e Contas 2016; CHAlgarve (2017) Regulamento Interno do CHAlgarve (homologado, SES, 07.fev.2017),
Anexo à CI 12/17 (13.fev); ordens de serviço de 2017 que alteraram a orgânica do CHAlgarve e do CHUA, Estatutos e demais
legislação aplicável.
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V.C.8. Caracterização do funcionamento
do conselho de administração, indicando
designadamente:
V.C.8.a) Número de reuniões realizadas e grau de
assiduidade de cada membro às reuniões realizadas2;
Reuniões e assiduidade de cada membro do CA
Membro do órgão de Administração
Cargo
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Número de reuniões
realizadas

Nome

Número de reuniões
com assiduidade

Grau de assiduidade

Presidente

Ana Paula Gonçalves

45

87%

Vogal executivo

Hugo Nunes

49

94%

Vogal executiva

Helena Leitão

40

77%

Vogal executivo - diretor clínico

Mahomede Americano

47

90%

Vogal executiva - enfermeira diretora

Filomena Martins

49

94%

52

Tabela V.2 - Reuniões e assiduidade de cada membro do CA
Fonte: Secretariado do Conselho de Administração do CHUA.

V.C.8.b) Cargos exercidos em simultâneo em outras
entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades
relevantes exercidas pelos membros daqueles
órgãos no decurso do exercício, apresentados
segundo o formato seguinte:
Cargos exercidos em simultâneo pelos membros do CA.
Membro do C. A.
(nome)
Helena Leitão
Mahomede Americano

Entidade

Acumulação de funções
Entidade

Regime

Docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, autorizada no ato de nomeação (RCM
126/2017, 11.set). Atividade assistencial na própria entidade, devidamente autorizada

Tabela V.3 - Cargos exercidos em simultâneo pelos membros do CA
Fonte: CHUA (2019) Relatório de Gestão e Contas 2018 e órgão de administração.

2

Função

Docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, autorizada no ato de nomeação (RCM
126/2017, 11.set)

A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.

V.C.8.c) Órgãos da entidade competentes para realizar
a avaliação de desempenho dos administradores
executivos e critérios pré-determinados para a
avaliação de desempenho dos mesmos;
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Centro Hospitalar Universitário do Algarve

O CHUA rege-se pelo DL 18/2017 (10.fev), nomeadamente pelo
seu Anexo II (estatutos), pelo DL 101/2017 (23.ago) e por outros
diplomas legais relativos ao SNS, ao SPE.
Compete à tutela sectorial (membro do Governo com responsabilidade na área da saúde) e à tutela acionista (membros do
Governo com responsabilidade na área da saúde e na área das
finanças, conjuntamente), a avaliação do desempenho dos gestores executivos, com base no cumprimento das orientações de
gestão definidas no contrato-programa, celebrado com a ARSAlgarve e, consequentemente, com a ACSS e ainda com base nos
contratos de gestão assinados com cada elemento do conselho
de administração.

V.C.8.d) Comissões3 existentes no órgão de
administração.
O CHUA não tem “comissões existentes no órgão de administração”, embora existam diversas comissões junto deste órgão,
definidas ou permitidas pelos Estatutos (Anexo II ao DL 18/2017,
10.fev), essencialmente técnicas e nomeadas pelo conselho de
administração mediante proposta do seu Vogal Executivo – Diretor Clínico, com a composição legalmente definida.

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

3
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V.D. Fiscalização4
V.D.1. Identificação do órgão de
fiscalização: conselho fiscal.

que o CHUA é entidade de interesse público e tem dimensão e

V.D.2. Composição do CF, 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.

orçamento relevante.

Os membros do conselho fiscal são nomeados por despacho dos

A fiscalização deve contar ainda com um ROC ou SROC registado

membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da

O órgão de fiscalização do CHUA é o conselho fiscal, de acordo
com os estatutos (Anexo II, DL 18/2017, 10.fev), a L 148/2015 (09.
set), o CSC, o DL 101/2017 (23.ago) e demais legislação, dado
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na CMVM.

saúde, por um período de três anos (n.º 3, art.º 15.º, estatutos,
Anexo II, DL 18/2017, 10.fev).
Os membros do Conselho Fiscal do CHUA para o mandato 201719, foram nomeados pelo Despacho de S. Exa. o Secretário de
Estado do Tesouro (23.nov.2017) e de S. Exa. o Secretário de
Estado da Saúde (28.nov.2017), tendo o CHUA conhecimento da
nomeação pelo ofício da DGTF datado de 11.jan.2018.

Caracterização da composição do Conselho Fiscal do CHUA
Mandato
(Início-Fim)

Cargo

Nome

Designação
Forma (1)

Data

2017-19

Presidente

Óscar Figueiredo

D SET e SES

28.nov.2017

2017-19

Vogal

Marlene Fernandes

D SET e SES

28.nov.2017

2017-19

Vogal

Paulo Morais

D SET e SES

28.nov.2017

2017-19

Vogal suplente

Maria Nunes

D SET e SES

28.nov.2017

Tabela V.4 - Caracterização da composição do Conselho Fiscal do CHUA
Notas: número estatutário mínimo e máximo de membros: 3 / 3. Legenda: 1 Despacho. Fonte: CHUA (2018) Relatório de Gestão e Contas 2017.

4
Relativamente ao FU deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 3 e 4 b),
c) e d) deste tópico C. Fiscalização e bem assim a informação a que se refere o tópico D. ROC.

V.D.3. Apresentação de elementos
curriculares relevantes de cada um dos
membros do Conselho Fiscal.
Presidente: Óscar Manuel Machado de Figueiredo
ROC desde 1989, inscrito na OROC e na CMVM,
Contabilista certificado desde 1979, inscrito na OCC.

Formador em Contabilidade e Normas Internacionais de Auditoria em
Portugal e nos PALOP (Angola, Moçambique e Cabo Verde), 2006 Participou no projeto de reforma das finanças públicas quanto

V ● Órgãos Sociais e Comissões

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

ao estudo para implementação das IPSAS em Moçambique, 2013.
Diplomado em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.
Curso Avançado de Gestão da Escola de Pós-Graduação em Ciências
Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa.

Vogal do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, junho de 2019 Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade Gestora dos Fundos de
Pensões do Banco de Portugal, maio 2018 - maio 2019.
Vice-Presidente do Conselho Diretivo da OROC, jan.2018 -.
Vogal do Conselho Diretivo da OROC, jan.2009-dez.2017.
Representa a OROC juntos dos organismos profissionais internacionais congéneres.
Presidente do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Universitário
do Algarve, EPE, nov.2017 Presidente do Conselho Fiscal da Teixeira Duarte, SA, (atualmente)
Vogal do Conselho Fiscal da PT Portugal, SGPS, SA, nov. 2014 - jun.2015
Vogal do Conselho Fiscal da Real Vida Seguros, SA, out. 2013 - abr2016
Vogal do Conselho Fiscal do Sporting Clube de Portugal, mar.
2013 - nov.2017
Vice-Presidente da Comissão de Normalização Contabilística,
abr.2013 - nov.2017
Coordenador do Comité de Normalização Contabilística Pública,
que elaborou SNC-AP.
Iniciou a atividade profissional em auditoria em jan.1979, na Ernst
& Young.
Liderou o Departamento de Auditoria em Portugal, 1997-2003.
Presidente do Conselho de Administração da SROC Ernst & Young Portugal, 2002 - 2006.
Responsável pela gestão da carteira de clientes de auditoria dos
mais variados setores de atividade nacionais e internacionais na
SROC Ernst & Young Portugal, 2002-2006.
Membro dos órgãos de fiscalização de um conjunto variado de
sociedades, 2002 - 2006.
Participa em vários projetos de consultoria na implementação de
Normas Internacionais de Contabilidade e Normas Internacionais
de Auditoria em Portugal e nos PALOP (Angola, Moçambique e
Cabo Verde), 2006 -

Vogal: Marlene Lopes Fernandes
Licenciada em Economia, ISEG, 1992.
Mestre em Economia Monetária e Financeira, ISEG, 1996.
Pós-graduada em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental,
Nova IMS, 2018.
Inspetora da carreira especial de inspeção, IGF, mar.1996-.
Chefe de equipa com direção de projetos, fev.2015-.
Chefe de equipa multidisciplinar, mar.2008-jan.2015.
Principais áreas de intervenção:
• Inspeções e auditorias em municípios, freguesias, serviços
municipalizados, empresas locais, empresas participadas,
institutos públicos e direções-gerais, relacionadas com
contratação pública, endividamento, recursos humanos,
instrumentos de gestão, entre outras matérias;
• Avaliação do desempenho de serviços e avaliação de
intervenções públicas;
• Participação na elaboração de pareceres referentes a
diplomas legais.
Membro do Comité de Qualidade da IGF.
Participação em projetos de cooperação em Moçambique, Marrocos e Grécia.
Em representação da IGF:
• Formadora sobre empresas municipais e intermunicipais
junto do Tribunal de Contas, sobre avaliação de intervenções
e serviços públicos junto de inspetores das entidades que
integram o SCI
• Formadora sobre avaliação de programas e projetos e de
serviços públicos no INA.
Vogal do Conselho Fiscal do CHUA, nov.2017-.
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Membro do júri dos concursos de jogos sociais da SCML, mai.
2015-jan.2018.
Docente de Economia Política, 2.º ano, curso de Gestão de Empresas, ISLA, 1993/94-95/96.
Técnica Superior Economista na DGCP, set.1995-mar.1996.

Habilitações académicas:
• Licenciatura (pré-Bolonha) em Organização e Gestão de
Empresas, ISCTE IUL - Instituto Universitário de Lisboa (1995)
• Unidade Curricular de “História dos Descobrimentos e da
Expansão Portuguesa”, Universidade Aberta, Lisboa (2020)

Membro da Ordem dos Economistas.

Formação Especializada - Longa Duração:

Autora de artigos referentes à temática das finanças locais e à

• Curso de Especialização de “Introdução à Cooperação

temática da avaliação do clima organizacional.

Internacional para o Desenvolvimento”, UNAVE Associação /
Camões Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., Lisboa (2017)
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Vogal: Paulo José Lourenço Tovar de Morais
Data de nascimento: 03/02/1966; Nacionalidade: portuguesa
Naturalidade: Freguesia de Santa Maria (antiga) / Freguesia de
São Gonçalo (atual). cidade de Lagos, Portugal
Experiência profissional mais relevante:
• Vogal do Conselho Fiscal, Centro Hospitalar Universitário
do Algarve, E.P.E. (mandato 2017-19, este órgão continua em
funções na presente data)
• Membro do Fórum Municipal dos Descobrimentos de
Lagos - Grupo de trabalho de Cooperação e Turismo, Câmara
Municipal de Lagos (2019-)
• Técnico Operador das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), Serviço de Finanças de Lagos (2017)
• Direção Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos
Interina Direção Financeira, Administrativa e de Recursos
Humanos, empresa municipal LAGOS-EM-FORMA – Gestão
Desportiva, E.M., S.A. (2015-16)
• Vereador, Câmara Municipal de Lagos - em acumulação
(2012-13)
• Presidente da Direção, Associação Centro Ciência Viva de
Lagos (2012-13)
• Administrador, empresa municipal LAGOS-EM-FORMA –
Gestão Desportiva, E.M., S.A. (2006-10)
• Chefe de Gabinete da Presidência, Câmara Municipal de Lagos
(2005-13)
• Consultor de Gestão de Empresas e Formador Certificado,
colaborando em programas de formação / ação e de apoio a
empresas (1995-2005) e economista / gestor (1995-)
• Militar - Administração Militar / Intendência, Exército
Português (1987/88 e 1990)
• Gerente comercial, Lagos (1984-87)

• Curso de Gestão de Projetos – 4.ª Edição, Bright Academy /
Ordem dos Economistas (2015)
• Curso de Espanhol Comercial (2004)
• Curso de Formação Pedagógica Contínua de Formadores,
IEFP (2003)
• Curso de Formação Pedagógica de Formação, AIP, Lisboa (1997)
• Curso de Consultores de Conselheiros de Pequenas e Médias
Empresas, AIP, Lisboa (1997)
• Formação – Curta Duração:
• Formação “Gestão do Risco e Auditoria Interna”, OROC Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Lisboa (2020)
• Curso “Geoeconomia da Lusofonia”, CEsA - Centro de Estudos
sobre África e Desenvolvimento do ISEG, Lisboa (2020)
• Curso “A Natureza registada ao longo da viagem de Magalhães
- Elcano (1519-1522)”, Câmara Municipal de Lagos (2020)
• XI Formação de Voluntários Internacionais – Geral, AMI,
Lisboa (2016)
• “Bootcamp” Internacionalização, CCIP, Lisboa (2015)
• Seminário “Portugal 2020 Oportunidades e Desafios para as
Empresas”, AIP, Lisboa (2015)
• Curso “Angola vs Moçambique, Investimento Privado e
Incentivos”, CCIP, Lisboa (2013)
• Curso sobre a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso, INA, (2013)
• Curso de Operações Documentárias no Comércio
Internacional, IFB, Lisboa (2011)
• Curso de Projetos de Desenvolvimento, UL (2008)
• Curso de Organização e Gestão de Eventos, AIP, Lisboa (2007)
• Curso de Formação em Higiene e Segurança Alimentar (2001)
• Curso de Formação em Engenharia Financeira (1999)

Inscrito na Ordem dos Economistas de Portugal - Economista /

Docente do ensino superior: ISMAT - Instituto Superior Manuel

área de Gestão Empresarial

Teixeira Gomes, 2004-2007

Outras informações:

Docente no ensino superior: ESGHT – Escola Superior de Gestão,

• Aeroclube de Lagos: Vice-Presidente da Direção, SecretárioGeral da Direção, Presidente do Conselho Fiscal e Presidente
da Mesa da Assembleia Geral (cerca de 20 anos)
• Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio: Presidente e VicePresidente do Conselho Fiscal (cerca de 6 anos - dois mandatos)
• CAP de formador
• Membro (suplente) da Assembleia Municipal de Lagos
(mandatos: 2013/2017 e 2017/2021)

Vogal suplente: Maria da Luz Cabeça Garrancho
Santana Nunes

Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, 1999/2001
Docente no ensino público - básico e secundário, 1997-1999
Gerente: Anajardins, Lda, 1989-1999
Diretora administrativa / financeira: Seval, Lda, 1989-1992
Técnica administrativa: Grupo Masilmar, Lda, 1979-1989.

V.D.4 Procedimentos e critérios do conselho
fiscal na contratação de serviços adicionais
ao auditor externo.
Não aplicável.

Maria da Luz Cabeça Garrancho Santana Nunes, nascida a 5 de
maio de 1961, portadora do cartão de cidadão n.º 5517295, com
o número de identificação fiscal 101 576 021, reside em Portimão.
Frequência do Doutoramento em Turismo, pela Faculdade de
Economia da Universidade do Algarve, 2010/2013
Mestrado em Gestão Empresarial, parte curricular, pela Faculdade
de Economia da Universidade do Algarve, 2001/2002
Frequência do MBA em Finanças Empresariais, pela Faculdade de
Economia da Universidade do Algarve, 2000
Licenciatura em Economia pela Universidade Lusófona Lisboa, 1998
Bacharel em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão de Portimão, 1996.
CC – Contabilista Certificada inscrita na ordem com o n.º 5917
Formadora, com competências pedagógicas certificadas, CCP n.º
2915/2001 DG
Formação em SPSS (estatística) – Universidade do Algarve
Formação Continua e atualizada na Ordem dos Contabilistas
Certificados.
Consultora Financeira de várias entidades empresariais,
desde 2010
Formadora externa em várias instituições, entre elas o IEFP,
desde 2001
Contabilista Certificada com gabinete próprio, desde 1996
Docente do ensino profissional: EPAALG - Escola Profissional de
Agricultura do Algarve, 2005-2010
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V.D.5. Outras funções do conselho fiscal.
Não aplicável.

V.D.6. Identificação dos membros do conselho fiscal que se considerem independentes
(n.º 5, art.º 414.º, CSC).
Consideram-se independentes todos os membros do conselho
fiscal: dados os requisitos para a sua nomeação, decerto observados; o desconhecimento de associação a qualquer grupo de
interesses específicos no CHUA; e não se tendo descortinado circunstância suscetível de afetar a isenção de análise ou de decisão.
Importa referir que todos os membros do conselho fiscal estão
no seu primeiro mandato, nunca tendo sido renomeados.
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V.D.7. Caracterização do funcionamento do
conselho fiscal, indicando designadamente,
consoante aplicável:
V.D.7.a) Número de reuniões realizadas e respetivo
grau de assiduidade por parte de cada membro.
Tendo por fonte o relatório e parecer sobre o relatório de gestão
e contas de 2019, datado de 20 de julho de 2020, do Conselho
Fiscal do CHUA:

50
Nº de reuniões

Intervenientes na reunião

Ausências dos membros do
órgão de fiscalização

Membros do CF; CA; SAI; DF; SGRH; SJ; SA; SROC

Não se verificaram ausências

Local de realização

12

Unidade Hospitalar de Faro (sede do CHUA)

1

Unidade Hospitalar de Portimão

Tabela V.5 - Número de reuniões realizadas e respetivo grau de
assiduidade por parte de cada membro.
Notas: CA: conselho de administração; CF: conselho fiscal; DF: diretor financeiro; SA:
serviço de aprovisionamento; SGRH: serviço de gestão de recursos humanos; SAI: serviço
de auditoria interna; SROC: sociedade de revisores oficiais de contas. Fonte: CF-CHUA
(2020) Relatório e Parecer sobre o Relatório de Gestão e Contas 2019.

V.D.7.b) Cargos exercidos em simultâneo em outras
entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades
relevantes exercidas pelos membro do conselho
fiscal no decurso do exercício;
Ver acima: V.D.3.
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V.E. Revisor Oficial de Contas (ROC)
V.E.1. Identificação, membros efetivo e suplente, da
SROC, do ROC e respetivos números de inscrição na
OROC e na 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.

O ROC é nomeado por despacho conjunto dos membros do
governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sob
proposta fundamentada do conselho fiscal (n.º 4, art.º 15.º, estatutos, Anexo II, DL 18/2017, 10.fev).
O mandato do ROC é de três anos, renovável por uma única vez
(n.º 4, art.º 15.º, estatutos, Anexo II, DL 18/2017, 10.fev).

V.E.2. Indicação das limitações, legais e outras,
relativamente ao número de anos em que o ROC
presta serviços à entidade.

O Despacho de 12.jul.2018, de S. Exa. O Secretário de Estado do
Tesouro e de S. Exa. A Secretária de Estado da Saúde nomeou o
ROC do CHUA.
Sendo o primeiro mandato de três anos em que a SROC Isabel

V.E.3. Indicação do número de anos em que a SROC
e/ou o ROC exerce funções consecutivamente
junto da entidade/grupo, bem como indicação do
número de anos em que o ROC presta serviços nesta
entidade, incluindo o ano a que se refere o presente
relatório, bem assim como a remuneração relativa
ao ano em referência, apresentados segundo os
formatos seguintes:

Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Lda presta serviços à
entidade, inexistem limitações relativamente ao número de anos
de funções exercidas na entidade.
Não integrando o CHUA um grupo, não se aplica (n.a.) a limitação
relativa ao número de ano de funções exercidas no grupo.

Identificação SROC/ROC
N.º
inscrição na
OROC

N.º registo
na CMVM

Forma(1)

Data

Remuneração
anual
contratada(€)

Isabel Paiva, Miguel
Galvão & Associados,
SROC, Lda

64

20161400

30.000+IVA

João Miguel Pinto Galvão

587

12.jul.2018

2017-19

Cargo

nome

SROC efetiva
ROC representante da
SROC efetiva

Designação

DSET e SES

Mandato
(Início-Fim)

N.º de anos N.º de anos
de funções de funções
exercidas exercídas na
no grupo
entidade

n.a.

3

Tabela V.6 - Mandato do ROC

Os pagamentos abaixo foram efetuados durante o ano 2019 e referem-se ao pagamento dos restantes 50% dos serviços relativos
ao exercício de 2018 e a totalidade referente ao exercício de 2019.

Nome
Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Lda

Tabela V.7 - ROC exercício de 2018

Remuneração anual bruta 2018 (€)
55.350
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V.E.4. Descrição de outros serviços prestados pela
SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que
representa a SROC, caso aplicável.

V.F. Conselho Consultivo
(caso aplicável)

A SROC Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Lda e

V.F.1. Composição, ao longo do ano em referência,
com indicação do número estatutário mínimo
e máximo de membros, duração estatutária do
mandato, número de membros efetivos e suplentes,
data da primeira designação e data do termo de
mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido
alteração de mandato durante o ano em reporte, a
entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o
que saiu e o que entrou)

o ROC seu representante Miguel Galvão não prestaram outros
serviços ao CHUA no ano de 2019.
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O CHUA integra um conselho consultivo (art.º 5.º, Estatutos –
Anexo II, DL 18/2017, 10.fev).
O mandato do conselho consultivo tem a duração de três anos, seja
pelos atuais estatutos, seja pela legislação anteriormente aplicável.
O presidente do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do
Algarve, EPE, entidade à qual o CHUA, EPE sucedeu, foi nomeado
em 2014, pelo D 13476/2014 (06.nov).
O CHUA não tem conselho consultivo constituído, nem presidente deste órgão nomeado, tendo o mandato terminado em 2017.
De acordo com os Estatutos, a nomeação do presidente do Conselho Consultivo do CHUA compete à Comunidade Intermunicipal
do Algarve (AMAL).
Não tendo essa nomeação ainda sido concretizada, o Centro
Hospitalar Universitário do Algarve não tem conselho consultivo
em funções.

V.G. Auditor Externo
Não aplicável.
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VI.
Organização Interna
VI.A. Estatutos e Comunicações
VI.B. Controlo interno e gestão de riscos 5
VI.A.1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos
estatutos da entidade.
Os Estatutos do CHUA foram fixados pelo Anexo II ao DL 18/2017
(10.fev), cabendo a sua alteração ao órgão de soberania que
tutela o CHUA e ao órgão de soberania legislativo, nos termos
legais e constitucionais, com publicação no jornal oficial (diário
da república).

VI.A.2. Caraterização dos meios e política de
comunicação de irregularidades ocorridas na
entidade.
O CHUA 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 CHUA preparou proposta de plano de riscos
em 2019, entregue em novembro de 2019, estando a aguardar

VI.B.1. Informação sobre a existência de um Sistema
de Controlo Interno (SCI) compatível com a
dimensão e complexidade da entidade, de modo a
proteger os investimentos e os seus ativos (este deve
abarcar todos os riscos relevantes para a entidade).
O sistema de controlo interno do CHUA é insuficiente face à
dimensão, dispersão geográfica e complexidade da instituição.
O dispositivo de pontos de controlo destinados a garantir (1)
a fiabilidade dos registos, (2) a eficácia das operações, (3) a
eficiências nas operações e (4) os ativos do CHUA é limitado.
Em cada Serviço, os recursos afetos a atividades de controlo
interno são claramente reduzidos para garantir os objetivos
do controlo interno. As atividades operacionais (assistenciais)
e administrativas absorvem a quase totalidade dos recursos
disponíveis. O centro hospitalar implementa um processo de
gestão de riscos incompleto, que não abrange riscos de gestão.

conselhofiscal@chalgarve.min-saude.pt.

VI.B.2. Identificação de pessoas, órgãos ou
comissões responsáveis pela auditoria interna ou
pela implementação de sistema de gestão e controlo
de risco que permita antecipar e minimizar os riscos
inerentes à atividade desenvolvida.

Esta informação encontra-se divulgada no sítio em linha do CHUA

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

orientações de quais as medidas pretendidas.
Para participações e outras comunicações ao Conselho Fiscal do
CHUA, pode ser usado o seguinte endereço de correio eletrónico:

na internet, acessível em <http://www.chualgarve.min-saude.pt/

CHUA dispõe de três entes:

conselho-fiscal/participacoes-e-outras-comunicacoes/>.
Membros

A tempo
inteiro

3

3

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente

c. 10

c. 2

Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica

c. 5

c. 3

Organismo interno

VI.A.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 refletida na organização interna do CHUA e no controlo direto por

Serviço de Auditoria Interna

Tabela VI.1 - Atividades de auditoria e de gestão de risco

parte do CA em matéria de compras e despesa.
O CHUA exige declarações de acumulação de funções a todos os
profissionais que acumulem outras funções profissionais com as
suas funções no CHUA. Os pontos seguintes dão conta de aspetos relevantes nesta matéria.

Para a gestão do risco, o CHUA dispõe de uma Comissão de
Qualidade e Segurança do Doente, com 10 elementos, incluindo
um técnico superior e um assistente técnico afetos em 50% à
gestão do risco. Esta unidade desenvolve funções apenas em

5
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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matéria de risco clínico e risco operacional não-clínico, localmente

modelo COSO-ERM.

VI.B.6. Identificação e descrição dos principais tipos
de riscos (económicos, financeiros, operacionais e
jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da
atividade.

Esta comissão foi reorganizada a 18/12/2018. É atualmente

Os riscos de gestão nunca haviam sido abordados pela estru-

apelidado de “risco geral”. Este conceito não corresponde ao
conjunto de todos os riscos corporativos, tal como abordados pelo

operacionalizada em 3 áreas de trabalho: área de humanização,
satisfação, serviços tecnológicos / SINAS, governação clínica e
acreditação e certificação de serviços. O responsável pelo risco
operacional não clínico (segurança de edifícios e outros) é o diretor do serviço de instalações e equipamentos.
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O Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica desempenha funções de controlo de qualidade da codificação clínica.
O Serviço de Auditoria Interna do CHUA conta atualmente com
três profissionais:
• Rui Miguel Ganhão Miranda Duarte (responsável)
• Joana Pereira Dias Santos
• João Carlos Condessa da Silva

tura responsável pela “gestão do risco” do centro hospitalar. A
comissão de qualidade e segurança, nomeada no final de 2018
exibiu disponibilidade para integrar a Gestão do Risco do centro
hospitalar. Esta transição, a completar-se, permitirá ao auditor
interno segregar as funções de gestão do risco e de auditoria
interna. Esta segregação é importante porque uma programação
transparente de auditoria interna baseada no risco deve partir de
uma avaliação do risco independente do auditor interno.
Em novembro de 2018, a ACSS disponibilizou aos auditores internos dos centros hospitalares e unidades locais de saúde acessos
a uma implementação do módulo GRC do software SAS, denominada SAS eGRC. Esse software inclui um registo de 116 riscos de
centros hospitalares identificados pela equipa do projeto- piloto.
A aplicação esteve indisponível enquanto decorreu o exercício
de risco deste centro hospitalar. Ainda assim o auditor interno

VI.B.3. Em caso de existência de um plano estratégico
e de política de risco da entidade, transcrição da
definição de níveis de risco considerados aceitáveis e
identificação das principais medidas adotadas.

considerou todos os riscos identificados pela ACSS, sem prejuízo

Não foram definidos níveis de risco para CHUA.

financiamento dos hospitais EPE preveja o financiamento em

de riscos adicionais identificados neste exercício de risco.
Os riscos financeiros auto-avaliados com maior exposição estão
relacionados com a receita do CHUA. Ainda que o sistema de
função da produção, nomeadamente via GDH, as dificuldades

VI.B.4. Explicitação, ainda que por inclusão de
organograma, das relações de dependência
hierárquica ou funcional face a outros órgãos ou
comissões da entidade.

recorrentes do processo de faturação, impedem um mais efetivo financiamento do CHUA com base de na sua produção de
serviços. O resultado é o financiamento do CHUA com recurso a
“adiantamentos”, e a consequente inflação do balanço por dívida

O Serviço de Auditoria Interna reporta ao vogal executivo do CA.

cruzada entre o CHUA e a ACSS.

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente reporta ao CA.

A crónica dificuldade de faturação resulta parcialmente de in-

O Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica reporta ao vogal
executivo do CA – diretor clínico.

suficiências na recolha de informação operacional (episódios),
atrasos na codificação clínica, erros na informação operacional;
fatores externos (atrasos no contrato-programa, sistemas informáticos impostos pelos SPMS) concorrem para empolar esta

VI.B.5. Indicação da existência de outras áreas
funcionais com competências no controlo de riscos.

classe de riscos.

Não foram identificadas outras áreas funcionais exclusivamente

(risco clínico) que ainda não é acompanhada por igual cultura do

dedicadas ao controlo interno.

risco ao nível corporativo (risco de gestão). Os riscos operacionais

Existe no CHUA uma tradição de atenção a 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 gastos. Esta política de facto apenas é mitigada por
obrigações legais e regulamentares.
A prioridade absoluta ao financiamento (deficitário) das funções
operacionais do CHUA determina uma escassez crónica de re-

Os riscos identificados poderiam ou não ser relevantes para a
dimensão corrupção e infracções conexas. Todas foram consideradas. A taxonomia seguida foi a classificação dos riscos da ACSS
no SAS eGRC.

cursos para funções de gestão e controlo interno, pelo que um

O CHUA dispõe de procedimentos de identificação de riscos se-

dos maiores riscos do CHUA é o subdimensionamento dos seus

parados para “riscos operacionais” e “riscos de gestão”.

sistemas de controlo interno e de controlo de gestão.

A Gestão do Risco clínico foi reorganizada em duas ocasiões

A uniformidade jurídica associada às carreiras e à administração

durante 2018. O CHUA não dispõe de uma política de aceitação

pública, apesar de alguns diplomas legais que permitiram alguma

de riscos (apetite para o risco explícito e documentado) nem dos

adequação às regiões mais carecidas de profissionais, nomeada-

instrumentos (comissão de risco, “ERM Roundtable”) necessários

mente médicos, não facilitam a adoção de medidas de gestão e

a uma gestão integrada do risco.

operacionais que permitam responder ao risco de fuga de profissionais qualificados e experientes.
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O Centro Hospitalar tem mostrado, ao longo dos anos, extrema
dificuldade em evoluir para além do risco clínico. Não adota, ex-

Os riscos jurídicos prendem-se essencialmente com o numeroso,

plicitamente, um dos modelos de Entreprise Risk Management

complexo, e por vezes contraditório, conjunto normativo legal.

disponíveis. O processo de gestão do risco não é segregado do

Releva ainda a instabilidade normativa, com alterações regula-

processo de qualidade. Não existe ainda capacidade para uma

res, dificilmente assimiláveis a tempo. Esta instabilidade impede

avaliação quantitativa de cada risco (risk review). Todos estes

a alteração e adoção das medidas operativas que decorrem das

factos apontam para um processo de gestão do risco imaturo.

referidas alterações, como seja a revisão dos procedimentos de
trabalho e a assimilação pelos profissionais.
Acresce que é comum que não sejam as alterações jurídicas embebidas nos sistemas de informação adotados, provocando riscos
de gestão e riscos operacionais apreciáveis. A título de exemplo,
refira-se que a criação do CHAlgarve em 2013 ainda não teve resposta adequada em termos do SIH SONHO, mantendo o CHUA

A ação face ao risco resulta de uma análise casuística e a monitorização consiste no registo de ocorrências.
Os riscos de gestão são identificados em exercícios anuais de
autoavaliação do risco.
O CHUA não dispõe ainda dos instrumentos de gestão do risco
necessários às fases de (1) “ação e decisão face ao risco” nem de

dois sistemas independentes (Faro e Barlavento), como se fossem

(2) “monitorização, informação e deteção”.

ainda dois hospitais independentes.

O resultado é um circuito de gestão do risco incompleto.

VI.B.7. Descrição do processo de identificação,
avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e
mitigação de riscos.

VI.B.8. Identificação dos principais elementos do
SCI e de gestão de risco implementados na entidade
relativamente ao processo de divulgação de
informação financeira.

Para apoio à gestão do risco, o centro hospitalar utiliza uma plataforma de notificação de incidentes e eventos adversos CMRS
(Clinical Management Risk System) da Antares Consulting.
O exercício de autoavaliação e gestão do risco do Centro Hospitalar partiu dos riscos identificados no registo de riscos da ACSS, mas
incluiu novos riscos identificados neste exercício – pelos gestores
do CHUA – e riscos identificados em exercícios de risco anteriores.
O exercício de auto-avaliação e gestão do risco de 2019 foi conduzido pelo Auditor Interno, com a participação activa de um elemento
da Comissão de Qualidade e Segurança, o órgão interno do centro
hospitalar dedicado à gestão do risco. O exercício de autoavaliação
e gestão do risco 2019 foi iniciado a 30 de maio de 2019.

VI ● Organização Interna

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

A informação financeira é divulgada no sítio em linha do CHUA na
internet, nomeadamente em <http://www.chualgarve.min-saude.
pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/>

e

<http://www.

chualgarve.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/>.
O CHUA reporta informação para a tutela, estando amplamente
divulgada em diversas plataformas, com destaque para o portal
da transparência do SNS (<https://www.sns.gov.pt/transparencia/>) e no benchmarking dos hospitais (<http://benchmarking.
acss.min-saude.pt/>).
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VI.C. Regulamentos e Códigos
VI.C.1. Referência sumária aos regulamentos internos
aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade
está legalmente obrigada, com apresentação dos
aspetos mais relevantes e de maior importância.
Indicação da hiperligação do sítio na internet da
entidade onde estes elementos se encontram
disponíveis para consulta.
O CHUA é norteado pelos diplomas legais da sua criação e alteração, respetiva legislação enquadradora enquanto centro
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hospitalar integrado no Serviço Nacional de Saúde, entidade pública empresarial, aplicando-se o regime jurídico do setor público
empresarial e especificamente do sector empresarial do Estado
e, subsidiariamente, em tudo o que não se encontre previsto especificamente nesse regime, aplica-se o Código das Sociedades
Comerciais, as normas em vigor do SNS que não contrariem os
dispositivos do seu diploma de criação e alteração, as 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 aplicáveis.
O CHAlgarve foi criado pelo DL 69/2013 (17.mai), sucedendo ao
HdF e ao CHBA.
O CHUA:
• Resulta de redenominação e alteração do CHAlgarve pelo DL
101/2017 (23.ago)
• Rege-se pelo regime jurídico aplicável às EPE, com as
especificidades previstas no DL 18/2017, 10.fev (art.º 4.º, DL
101/2017, 23.ago)
• É uma empresa pública (n.º 2, art.º 5.º) do sector empresarial
do Estado (n.º 2, art.º 2.º), sujeita ao regime jurídico do sector
público empresarial (n.º 1, art.º 2.º), na forma jurídica de
entidade pública empresarial (alínea b), n.º 1, art.º 13.º), todos
do DL n.º 133/2013 (03.out), alterado pela L 75-A/2014 (30.set)
e pela L 42/2016 (28.dez)
• É pessoa coletiva de direito público, com natureza empresarial,
criada pelo Estado (art.º 56.º, DL n.º 133/2013, 03.out, alterado
pela L 75-A/2014, 30.set e pela L 42/2016, 28.dez)
• Criado por decreto-lei (art.º 57.º) e tem os seus estatutos
determinados e alterados por decreto-lei (art.º 36.º), ambos
do DL n.º 133/2013 (03.out), alterado pela L 75-A/2014 (30.set)
e pela L 42/2016 (28.dez)
• Tem a função acionista exercida pelo membro do Governo
responsável pela área das finanças, em articulação com o
membro do Governo responsável pelo respetivo setor de

atividade (n.º 2, art.º 37.º, DL n.º 133/2013, 03.out, alterado
pela L 75-A/2014, 30.set e pela L 42/2016, 28.dez)
• Tem capital estatutário (n.º 1, art.º 16.º, DL 18/2017, 10.fev)
• Tem no Estado o detentor do capital estatutário (n.º 2, art.º
16.º, DL 18/2017, 10.fev e n.º 2, art.º 4.º, Estatutos – Anexo II, DL
18/2017, 10.fev)
• Teve um capital estatutário de 158 000 000,00 € (D 1265/2017SET, 29.dez)
• Pode ver o seu capital estatutário aumentado ou reduzido por
despacho do membro do Governo responsável pela área das
finanças (n.º 2, art.º 4, Estatutos – Anexo II, DL 18/2017, 10.fev).
• É uma unidade de saúde do SNS (art.º 1.º, DL 18/2017, 10.fev)
• É dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa,
financeira e patrimonial e natureza empresarial (alínea b), art.º
2.º, DL 18/2017, 10.fev)
• Sendo uma EPE integrada no SNS, é financiado nos termos
da base XXXIII da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela L
48/90 (24.ago), alterada pela L 27/2002 (08.nov), devendo o
financiamento refletir as necessidades de saúde da população
abrangida e permitir um adequado planeamento da oferta de
cuidados de saúde (n.º 1, art.º 25.º), sendo o pagamento dos
atos e serviços feito através de contratos-programa plurianuais
a celebrar com a ACSS e a ARS territorialmente competente
(n.º 2, art.º 25.º), num instrumento indutor da excelência clínica,
satisfação dos utentes e da comunidade e do desempenho das
instituições (n.º 3, art.º 25.º), sendo a celebração dos contratosprograma precedida de autorização dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, tornando-se
eficazes com a sua assinatura, sem prejuízo da sua publicação
na 2.ª série do Diário da República (n.º 3, art.º 25.º), todos do DL
18/2017 (10.fev)
• Tem como órgãos o conselho de administração, o conselho
fiscal, o revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores oficiais de contas (por estar abrangido pelo regime
constante da Lº 148/2015 (09.set) e o conselho consultivo (art.º
5.º, Estatutos – Anexo II, DL 18/2017, 10.fev)
• É um centro hospitalar do SNS, composto pelas unidades e
serviços do CHAlgarve, o CMRSul (n.º 1, art.º 1.º, DL 101/2017,
23.ago) e intensifica as atividades no âmbito do ensino,
investigação, aplicação e transmissão do conhecimento
científico com vista à prestação de cuidados de saúde
diferenciados e com qualidade junto da comunidade (n.º 2,
art.º 1.º, DL 101/2017, 23.ago)

• Tem uma relação estreita com o ensino superior e de
investigação científica da sua área de influência, nos termos
da legislação aplicável aos hospitais com ensino universitário
(n.º 1, art.º 5.º, DL 101/2017, 23.ago), designadamente no
âmbito do ensino superior universitário da medicina e do
ensino superior politécnico de enfermagem e de tecnologias
da saúde. (n.º 2, art.º 5.º, DL 101/2017, 23.ago)
• Participa em centro académico clínico (art.º 13.º), estrutura
integrada de atividade assistencial, ensino e investigação
médica, com instituições de ensino superior e de investigação,
públicas ou privadas, tendo como principal objetivo o avanço
e a aplicação do conhecimento e da evidência científica para a
melhoria da saúde (n.º 1, art.º 13.º), sob a forma de consórcio
(n.º 3, art.º 13.º), todos do DL 18/2017 (10.fev), sendo parte no
consórcio denominado Centro Académico de Investigação e
Formação Biomédica do Algarve. (art.º 1.º, P 75/2016, 08.abr),
não dotado de personalidade jurídica (art.º 4.º, P 75/2016,
08.abr), com sede na Universidade do Algarve (art.º 5.º, P
75/2016, 08.abr) e criado entre o CHAlgarve e a UAlg através
do seu centro de investigação CBMR - Center for Biomedical
Research e do seu Departamento de Ciências Biomédicas e
Medicina (art.º 1.º, P 75/2016, 08.abr).
Tratando-se de diplomas legais, estão os mesmos em acesso livre
em linha na internet <https://dre.pt/>.
O CHUA rege-se por regulamento interno (art.º 11.º, DL 101/2017,
23.ago).
O regulamento interno do CHUA ainda não está em vigor, estando em fase final de elaboração, sendo expectável que seja muito
em breve colocado para consulta pública.
Aplica-se o regulamento interno do CHAlgarve, disponível em
linha

em

<http://www.chalgarve.min-saude.pt/wp-content/

uploads/sites/2/2017/03/regulamento_interno_chalgarve.pdf>,
homologado a 07.fev.2017 por S. Exa. o Secretário de Estado da
Saúde e divulgado pela CN 12/17 (13.fev).
Outros documentos relevantes nesta matéria estão disponíveis em
linha, disponíveis a partir dos endereços <http://www.chualgarve.
min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/> e <http://
www.chualgarve.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/>.

VI.C.2. Referência à existência de um código de
ética, data da última atualização. Indicação onde
este se encontra disponível para consulta e como
é divulgado junto dos colaboradores, clientes e
fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes
tendo em vista garantir um tratamento equitativo
junto dos seus clientes e fornecedores e demais
titulares de interesses legítimos, designadamente
colaboradores da entidade, ou outros credores que
não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer
entidade que estabeleça alguma relação jurídica
com a entidade (art.º 47.º, RJSPE). Indicação se
o código de ética foi elaborado ou não tendo em
conta a normas portuguesas NP 4460-1:2007 e NP
4460-2:2010.
O Código de Conduta Ética do Centro Hospitalar Universitário
do Algarve, E.P.E. foi aprovado pelo Conselho de Administração a
11.abr.2019, foi divulgado internamente pela CI 73/2019 (16.abr) e
está disponível em linha, aberto a todos, internamente e externamente ao CHUA: <http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/codigo-de-conduta-etica.pdf>.
O código contempla um conjunto de normas que visam divulgar os
valores da missão prosseguida e clarificar as regras de conduta que
gestores, dirigentes, demais responsáveis e colaboradores devem
observar nas suas relações recíprocas e com terceiros, procurando
obter maiores níveis de eficiência, mas, sobretudo, assegurar uma
maior equidade face aos diferentes interesses em presença.
O código cumpre o expressamente consignado nos n.os 1, 4 e 5
do ponto V do D9456-C/2014 (21.jul), que aprovou os princípios
orientadores e o quadro de referência a que deve obedecer a
elaboração e aprovação do Código de Conduta Ética dos Serviços
e Organismos do Ministério da Saúde e foi elaborado tendo em
conta as orientações genéricas vertidas nas normas portuguesas aprovadas pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial,
mormente as invocadas, e em estrita conformidade com o determinado no Despacho a que supra se aludiu, atendendo quer aos
normativos legais aplicáveis a esta instituição de saúde (Estatuto
do Medicamento, DL 14/2014 (22.jan), L 15/2014 (21.mar), entre
outros), quer às especificidades próprias do setor da saúde e que
não são replicáveis noutras áreas.
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VI.C.3. Referência à existência do PGRCIC para prevenir
fraudes internas (cometida por um Colaborador ou
Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por
Clientes ou Terceiros), com a data da última atualização,
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 relativas à prevenção da corrupção e sobre a
elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências,
ou Risco de Ocorrências (alínea a), n.º 1, art.º 2.º, L
54/2008, 04.set). Indicação da hiperligação para acesso
direto ao sítio na internet da entidade onde se encontra
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do
PGRCIC (art.º 46.º, RJSPE).

O CHUA dispõe de um registo de riscos. Alguns desses riscos
identificados pelo CHUA podem estar relacionados com uma ou
várias das tipologias de risco consideradas na L 54/2008 (04.set).
A tabela seguinte lista as tipologias de risco da referida lei e resume
quais os riscos - identificados no registo de risco do CHUA - que se
podem relacionar com os riscos listados no mesmo diploma legal.

O CHUA dispõe do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas do CHUA, monitorizado em 2015 e 2016.
Decorre o exercício de risco para suportar um novo Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
Foi redigido, em 2019, um relatório do exercício anual de auto-avaliação e gestão do risco e apresentado em novembro de
2019, mas aguarda orientações do Conselho de Administração de
qual o plano pretendido e quais as medidas.

Tipologia de infrações identificadas na L
54/2008 (04.set)

Observações em 2016

Riscos identificados em 2016 associáveis à tipologia

Corrupção ativa

Sem ocorrências detetadas

Nenhum risco identificado

Corrupção passiva

Sem ocorrências detetadas

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 detetadas

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

Branqueamento de capitais

Sem ocorrências detetadas

Nenhum risco identificado

Tráfico de influência

Sem ocorrências detetadas

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

Apropriação ilegítima de bens públicos

Sem ocorrências detetadas

5; 24; 57

Administração danosa

Sem ocorrências detetadas

5; 9; 31; 32

Peculato

Sem ocorrências detetadas

43; 44

Participação económica em negócio

Sem ocorrências detetadas

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

Abuso de poder

Sem ocorrências detetadas

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

Violação de dever de segredo

Sem ocorrências detetadas

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

Aquisições de imóveis ou valores mobiliários em
consequência da obtenção ou utilização ilícitas Sem ocorrências detetadas
de informação privilegiada

Tabela VI.1 - Tipologia de infrações
Fontes: L 54/2008 (04.set) e registo de riscos do CHUA.
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VI.D. Deveres especiais de informação

VI.D.1.e) Documentos anuais de prestação de contas;

VI.D.1. Indicação da plataforma utilizada para
cumprimento dos deveres de informação a que a
entidade se encontra sujeita, nomeadamente os
relativos ao reporte de informação económica e
financeira (alíneas d) a i), n.º 1, art.º 44.º, RJSPE),
a saber:

Sítio em linha institucional: www.chualgarve.min-saude.pt

VI.D.1.a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo;
O CHUA não tem qualquer prestação de garantia ou assunção de
dívidas ou passivo de outras entidades.

VI.D.1.b) Grau de execução dos objetivos fixados,
justificação dos desvios verificados e indicação de
medidas de correção aplicadas ou a aplicar;
O CHUA faz avaliação da execução do contrato-programa no momento de elaboração do relatório de contas, estando o mesmo
divulgado no sítio em linha na internet do CHUA.

Para além destas publicações, o CHUA ainda efetua o reporte às
entidades oficiais através das plataformas:
• ACSS (serviços em linha da UOGF): http://www.acss.min-saude.pt/category/prestadores/sns-financeiro/
• Tribunal de Contas (prestação de contas): https://econtas.
tcontas.pt/ExtGDoc/Login/Login.aspx
• Ministério das Finanças (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 do Orçamento (SIGO): https://sigo.gov.pt.

VI.D.1.f) Relatórios trimestrais de execução
orçamental acompanhados dos relatórios do órgão
de fiscalização.
O CHUA elaborou os relatórios dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres, não

VI.D.1.c) Planos de atividades e orçamento, anuais e
plurianuais, incluindo os planos de investimento e as
fontes de financiamento;

efetuando o 4.º uma vez que este trimestre implica a elaboração

Sítio em linha institucional: www.chualgarve.min-saude.pt

Os referidos relatórios dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2019 foram

do relatório e contas do ano 2019.
Estes relatórios são acompanhados pelo órgão de fiscalização.

Tutela da Saúde (ACSS: SICA): http://sica.min-saude.pt/Paginas/

remetidos ao órgão de fiscalização.

Default.aspx

Aquando da conclusão do processo de fiscalização, serão os refe-

Tutela das Finanças (SIRIEF): https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/de-

ridos relatórios divulgados.

fault.aspx

Os relatórios disponíveis encontram-se publicados:

Direção Geral Orçamento (SIGO): https://sigo.gov.pt.

• Sítio em linha institucional: www.chualgarve.min-saude.pt
• Tutela do Ministério das Finanças (SIRIEF): https://sirief.dgtf.pt/

VI.D.1.d) Orçamento anual e plurianual;
Sítio em linha institucional: www.chualgarve.min-saude.pt
Tutela da Saúde (ACSS: SICA): http://sica.min-saude.pt/Paginas/
Default.aspx
Tutela das Finanças (SIRIEF): https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
Direção Geral Orçamento (SIGO): https://sigo.gov.pt.
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sites/sirief/default.aspx.
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VI.D.2. Indicação da plataforma utilizada para
cumprimento dos deveres de transparência a que
a entidade se encontra sujeita, nomeadamente
os relativos a informação a prestar anualmente
ao titular da função acionista e ao público em
geral sobre o modo como foi prosseguida a
sua missão, do grau de cumprimento dos seus
objetivos, da forma como foi cumprida a política
de responsabilidade social, de desenvolvimento
sustentável e os termos de prestação do serviço
público, e em que medida foi salvaguardada a sua
competitividade, designadamente pela via da
investigação, do desenvolvimento, da inovação e
da integração de novas tecnologias no processo
produtivo (n.º 1, art.º 45.º, RJSPE).

VI.E. Sítio na Internet
VI.E.1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) 6
na divulgação dos seguintes elementos sobre a
entidade (art.º 53.º, RJSPE):
VI.E.1.a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados
no art.º 171.º, CSC;
http://www.chualgarve.min-saude.pt/contactos/
O sítio em linha e a sua estrutura são da responsabilidade da
ACSS, SPMS e de outros entes exteriores ao CHUA, respondendo
este pelos conteúdos permitidos pela estrutura disponibilizada.
http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/CHUA_Ficha_sintese_2017_mod_1.pdf

O CHUA 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, sendo simultaneamente efetuada
uma avaliação por ano económico. Este documento é divulgado:
• Sítio em linha institucional: www.chualgarve.min-saude.pt
• Tribunal de Contas – prestação de contas: https://econtas.
tcontas.pt/ExtGDoc/Login/Login.aspx
• Tutela do Ministério das Finanças (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.gov.pt.
O CHUA, enquanto entidade pública sujeita ao CCP, comunica
dados e documentos que são publicitados na base: contratos
públicos online: http://www.base.gov.pt/
O SNS tem uma plataforma específica em prol da transparência,
fornecendo o CHUA dados que estão incluídos dos indicadores
disponibilizados: https://www.sns.gov.pt/transparencia/
O CHUA alimenta também indiretamente, via ACSS, DGS, etc., o
portal de dados abertos da administração pública: https://dados.
gov.pt/pt/

VI.E.1.b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos
ou comissões;
Estatutos: http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/
uploads/sites/2/2018/05/CHUA_estatutos_anexo_II_
DL_18_2017_10_fev.pdf
Acesso a diversos regulamentos de funcionamento de órgão ou
comissões: http://www.chualgarve.min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/normativos-relevantes/

VI.E.1.c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários
e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas
remunerações e outros benefícios;
http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/CHUA_Modelo_governo_orgaos_sociais_2017_mod_4.pdf

VI.E.1.d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso
aplicável, semestrais;
http://www.chualgarve.min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/relatorio-de-gestao-e-contas/

VI.E.1.e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço público;
VI.E.1.f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros
recebidos do Estado nos últimos três exercícios.
http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/CHUA_Caracterizacao_Empresa_2017.pdf
http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/CHUA_Esforco_financeiro_publico_2017_mod_8.pdf
http://www.chualgarve.min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/contratos-programa/
6

A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente.

VI.F. Prestação de Serviço Público ou de
Interesse Geral

VI.F.2.b) Que essa proposta foi apresentada ao titular da função
acionista e ao membro do Governo responsável pelo respetivo
setor de atividade; e

VI.F.1. Referência ao contrato celebrado com a
entidade pública que tenha confiado à entidade a
prestação de um serviço público ou de interesse
geral, respeitante à remuneração dessa atividade
(n.º 3, art.º 48.º, RJSPE).

A negociação do contrato-programa (plurianual), dos acordos-

O CHUA, nos termos previstos na legislação, celebra contrato-programa plurianual, acordos modificativos anuais e adendas
que alteram os termos contratados para cada ano, todos assinados pelos representantes do CHUA e, em nome de S. Exa. A
Ministra da Saúde, os representantes da ARSAlgarve e da ACSS.
O CP em vigor define os termos dos planos de atividades do CHUA
para o triénio de 2017-2019, no âmbito da prestação de serviços e
cuidados de saúde e o pagamento das contrapartidas financeiras
em função das condições previstas e dos resultados obtidos.

VI.F.2. Referência às 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 (n.os 1, 2 e 4, art.º 48.º,
RJSPE)7, das quais deverão constar os seguintes
elementos: Associação de metas quantitativas
a gastos permanentemente auditáveis; Modelo
de financiamento, prevendo penalizações em
caso de incumprimento; Critérios de avaliação
e revisão contratuais; Parâmetros destinados
a garantir níveis adequados de satisfação
dos utentes; Compatibilidade com o esforço
financeiro do Estado, tal como resulta das
afetações de verbas constantes do Orçamento do
Estado em cada exercício; Metodologias adotadas
tendo em vista a melhoria contínua da qualidade
do serviço prestado e do grau de satisfação
dos clientes ou dos utentes. A entidade deve
apresentar evidência 8 do seguinte:
VI.F.2.a) Que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público;
O processo de contratualização existiu, foi conduzido de acordo
com metodologia emanada da ACSS e teve como resultado a celebração de CP entre o CHAlgarve/CHUA e a ACSS e a ARSAlgarve,
para o triénio, assim como a celebração de acordos modificativos
para cada ano e diversas adequações parcelares, em sede de
adendas e de outras peças contratuais entre as partes.

7

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

A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi
cumprido o disposto no n.º 1, art.º 48.º, RJSPE. proposta.

8
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-modificativos (anuais) e das adendas (atualizações ao contratado
para o ano) e das demais peças contratuais ocorre com o membro
do Governo com a tutela da saúde, representado pela ACSS e pela
ARS da área geográfica respetiva.
O acordo modificativo ao contrato programa 2019 é celebrado
em 4 de fevereiro de 2019 onde é prorrogado o mesmo para
definição de objetivos do plano de atividades do Hospital para o
triénio 2017-2019, no âmbito da prestação de serviços e cuidados
de saúde, celebrado em 28 de dezembro de 2016, sendo igualmente alterado o anexo ao contrato programa, conforme previsto
na cláusula 1ª, n.º2.
Sendo reconhecida a existência de condicionantes ocorridas
durante o ano 2019, por alteração das circunstâncias que determinaram os termos do acordo modificativo 2019, não possíveis de
prever inicialmente, foi celebrada em 6 de julho de 2020, a adenda
que reajusta a atividade contratada por linha de atividade e o
valor dos custos de contexto, atualizando e substituindo os apêndices I – Atividade Hospitalar, VI – Demonstração de resultados
– Rendimentos e Ganhos e Gastos e Perdas, VII – Demonstração
de fluxos de caixa e VIII – Balanço Previsional.
VI.F.2.c) Que a proposta cumpre com todos os requisitos legais
definidos no n.º 1, art.º 48.º, RJSPE.
A contratualização foi firmada de acordo com a metodologia
emanada da ACSS.
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VII.
Remunerações
VII.A. Competência para a Determinação
VII.A.1. Indicação quanto à competência para a
determinação da remuneração dos órgãos sociais e
dos dirigentes da entidade.
As remunerações do órgão de gestão são determinadas em di-

As remunerações definidas têm por referência os suplementos e

ploma legal ou por despacho dos membros do Governo.

remunerações previstos no Estatuto do Pessoal Dirigente aprovado

A remuneração do órgão de gestão, o conselho de administração,
é fixada tendo em conta resoluções do Conselho de Ministros.
No caso do conselho fiscal, a remuneração foi fixada no despacho
de designação dos seus membros, para o mandato 2017-19, de S.
Exa. O Secretário de Estado do Tesouro (23.nov.2017) e S. Exa. O
Secretário de Estado da Saúde (28.nov.2017).

pela L 2/2004 (15.jan), no DL 73/90 (06.mar), na sua última versão antes de ter sido revogado, no DL 101/80 (08.mai), no que diz respeito a
administradores hospitalares. Todos os restantes cargos de direção
e coordenação que não estão expressamente previstos na lei, são
remunerados por equiparação à carreira especial no âmbito da Função Pública em causa (exemplo: técnicos superiores de diagnóstico e
terapêutica e carreira de enfermagem).

As remunerações dos cargos dirigentes do CHUA são determinadas
por deliberação do órgão de gestão, tendo por referência o regulamento das remunerações dos cargos de chefia e confiança do CHUA.

RCM 18/2012 (21.fev): aprova os critérios de determinação do vencimento dos gestores das EP integradas no SNS

RCM 36/2012 (26.mar): aprova a classificação das empresas públicas e das EP integradas no SNS para efeitos da determinação do vencimento dos respetivos gestores
Conselho de administração
Remuneração dos membros
dos órgãos sociais

RCM 97/2012 (21.nov): altera a RCM 36/2012 (26.mar)
RCM 45/2013 (19.jul): altera a RCM 36/2012 (26.mar), alterada pela RCM 97/2012 (21.nov)
RCM 48/2013 (29.jul): 3.ª alteração à RCM 36/2012 (26.mar)
RCM 126/2017 (11.set): nomeação do CA do CHUA

Remuneração dos membros
da comissão executiva

Conselho fiscal

D SET e SES (28.nov.2017): nomeação e fixação da remuneração do CF do CHUA

Revisor oficial de contas

D SET e SES (12.jul.2018): nomeação e fixação da remuneração do ROC do CHUA

n. a.

n. a.
DL 101/80 (08.mai): administração hospitalar
Deliberação do CA, tendo por referência regulamento interno

Remuneração dos dirigentes

Diretores de serviço, etc.

L 2/2004 (15.jan): estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da AC,
regional e local do Estado
DL 73/90 (06.mar): regime das carreiras médicas do SNS
Equiparação à carreira especial no âmbito da FP em causa

Tabela VII.1 - Remunerações
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VII.A.2. Identificação dos mecanismos adotados
para prevenir a existência de conflitos de interesses,
atuais ou potenciais, entre os membros de
órgãos ou comissões societárias e a entidade,
designadamente na aprovação de despesas por si
realizadas (art.º 51.º, RJSPE)

VII.B. Comissão de Fixação de
Remunerações

Todas as despesas realizadas seguem tramitação definida, com

Não existe comissão de fixação de remunerações no CHUA.

intervenção de diversos entes internos, que asseguram segrega-

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

ção de funções.
São particularmente relevantes o Serviço de Aprovisionamento,
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o Serviço de Gestão de Recursos Humanos e os serviços Finan-

VII.C Estrutura das Remunerações

ceiros, tendo todas as tarefas de ser tratadas no respeito pela
legislação em vigor, seja de compras públicas, seja de carreiras,
remunerações e demais valores a serem processados a pessoas,
seja a orçamentação, cabimentação, compromisso, contabilização e relato económico e financeiro.
Não existem comissões societárias no CHUA.

VII.C.1. Descrição da política de remuneração dos
órgãos de administração e de fiscalização.
A remuneração do órgão de gestão é fixada tendo em conta a
RCM 18/2012 (21.fev), atendendo à classificação do CHUA com
base na RCM 36/2012 (26.mar) e as suas sucessivas alterações,
constantes na RCM 97/2012 (21.nov), RCM 45/2013 (19.jul) e RCM

VII.A.3. Evidenciação ou menção de que resulte
inequívoco o cumprimento por parte dos membros
do órgão de administração do que dispõe o art.º
51.º, RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir
nas decisões que envolvam os seus próprios
interesses, designadamente na aprovação de
despesas por si realizadas

48/2013 (29.jul) e ainda tendo em conta a RCM 126/2017 (11.set).

Os membros do Conselho de Administração do CHUA estão

Exa. o Secretário de Estado do Tesouro (23.nov.2017) e S. Exa. o

conscientes dos normativos aplicáveis, nomeadamente do EGP.

Um dos aspetos a atender na remuneração do conselho de administração é a dimensão e complexidade da entidade, conforme
estabelecido na RCM 45/2013 (19.jul).
A remuneração do conselho fiscal foi fixada no despacho de
designação dos seus membros, para o mandato 2017-19, de S.
Secretário de Estado da Saúde (28.nov.2017).

Os membros do Conselho de Administração do CHUA abstêm-se
de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas
e nos processos em que existem conflitos de interesse.
Especificamente, a vogal executiva Helena Leitão, à semelhança
dos anos anteriores, e para afastar qualquer situação de um
eventual ou possível conflito de interesses, não participa minimamente, nem intervém nas decisões, nem tão pouco nos próprios
procedimentos associadas ao “Grupo Joaquim Chaves Saúde”
porquanto, o seu cônjuge presta funções laborais nessa entidade.

VII.C.2. Informação sobre o modo como a
remuneração é estruturada de forma a permitir o
alinhamento dos objetivos dos membros do órgão
de administração com os objetivos de longo prazo da
entidade.
Não aplicável.
Contudo, há um contrato de gestão com cada um dos membros
do conselho de administração, espelhando este o julgado necessário pela tutela nesta matéria.

VII.C.3. Referência, se aplicável, à existência de uma
componente variável da remuneração, critérios de
atribuição e informação sobre eventual impacto da
avaliação de desempenho nesta componente.

VII.C.5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de
atribuição de prémio.

A remuneração variável a atribuir aos membros do conselho de

atribuição de prémios de gestão.

administração será em função do valor apurado para o indicador
global de desempenho.
O pagamento da remuneração variável depende, em cada ano, do
que estiver definido na lei para as entidades públicas empresariais.
Não houve qualquer pagamento de remuneração variável em 2019.

VII.C.4. Explicitação do diferimento do pagamento da
componente variável da remuneração, com menção
do período de diferimento.
Face aos mecanismos definidos no contrato de gestão, o pagamento ocorre nunca antes de meados do ano seguinte,
dado o prazo para aprovação das contas anuais, estando ainda
dependente do fecho de alguns indicadores que dependem de
apuramentos mais demorados, relacionados com indicadores de
produção associados aos doentes saídos de internamento e cujo
cálculo geralmente ocorre muito mais tarde – por vezes, anos
mais tarde – dado o atraso e complexidade associado à implementação dos conceitos de codificação de episódios de doentes
saídos de internamento.
Na prática, não há registo de ter ocorrido no passado qualquer
pagamento da componente variável da remuneração.
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O contrato de gestão define o limite e enquadramento para a
O pagamento está dependente, em cada ano, do que estiver
definido na lei para as EPE.
Aplicam-se os limites e condicionantes legais, estando o valor do
prémio dependente de indicador global de desempenho.
O indicador global de desempenho baseia-se no cumprimento
dos objetivos e estes residem nas metas estabelecidas no contrato-programa.
O grau de cumprimento do contrato-programa mereceu relato
no relatório de gestão e contas de 2019 do CHUA.

VII.C.6. Referência a regimes complementares
de pensões ou de reforma antecipada para os
administradores e data em que foram aprovados em
assembleia geral, em termos individuais.
Não aplicável.
Conforme explicitado no relatório e contas, os membros do Conselho de Administração do CHUA apenas estão cobertos pelos
regimes obrigatórios para efeitos de pensões ou reforma.
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VII.D. Divulgação das Remunerações
VII.D.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
segundo os formatos seguintes:

EGP
Membro do CA (nome)

Fixado (S/N)

Classificação (A/B/C)

Remuneração mensal bruta (€)
Vencimento mensal

Total

Despesas representação

21.495

8.172

Ana Paula Gonçalves

S

B (85%)

4.864

1.946

Mahomede Americano

S

B (85%)

4.956

1.557

Hugo Nunes

S

B (85%)

3.891

1.557

Helena Leitão

S

B (85%)

3.891

1.557

Filomena Martins

S

B (85%)

3.891

1.557

Tabela VII.2 - Estatuto do Gestor Público do Conselho de Administração

Membro do CA (nome)

Remuneração anual, 2018
Fixa * (1)

Total

Valor bruto (3) = (1)
+ (2)

Variável (2) **

396.759

Reduções remuneratórias *** (4)

Valor bruto final (5) =
(3) - (4)

7.826

404.585

16.480

388.104

91.449

4.572

86.877

7.826

95.900

934

94.966
69.502

Ana Paula Gonçalves

91.449

Mahomede Americano

88.074

Hugo Nunes

73.160

73.160

3.658

Helena Leitão

70.917

70.917

3.658

67.259

Filomena Martins

73.160

73.160

3.658

69.502

Tabela VII.3 - Remuneração anual do Conselho de Administração

Benefícios sociais (€), 2018
Membro do CA (nome)

Subsídio de refeição
Valor / dia

Montante
pago ano

Regime de proteção social
Identificar

5.476

Encargo
anual

Encargo
Encargo
anual seguro anual seguro
de saúde
de vida

Outros
Identificar

Valor

90.317

0,00

0,00

0,00

0,00

Ana Paula Gonçalves

4,77

1.049

Seg. Social

20.633

0,00

0,00

0,00

0,00

Mahomede Americano

4,77

1.183

CGA e ADSE

20.696

0,00

0,00

0,00

0,00

Hugo Nunes

4,77

1.068

Seg. Social

16.507

0,00

0,00

0,00

0,00

Helena Leitão

4,77

1.088

Seg. Social

15.974

0,00

0,00

0,00

0,00

Filomena Martins

4,77

1.088

CGA e ADSE

16.507

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela VII.4 - Benefícios sociais do Conselho de Administração

VII.D.2. Indicação dos montantes pagos, por outras
entidades em relação de domínio ou de grupo ou que
se encontrem sujeitas a um domínio comum.
Não aplicável.

VII.D.6. Indicação da remuneração no ano de
referência dos membros da mesa da assembleia
geral, podendo ser feita remissão para ponto do
relatório onde já conste esta informação.
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Não aplicável.

VII.D.3. 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.
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VII.D.4. Referência a indemnizações pagas ou devidas
a ex-administradores executivos relativamente à
cessação das suas funções durante o exercício.
Não aplicável.

VII.D.5. Indicação do montante anual da
remuneração auferida, de forma agregada e
individual, pelos membros do órgão de fiscalização
da entidade, podendo ser feita remissão para ponto
do relatório onde já conste esta informação.
O órgão de fiscalização do CHUA é composto por um conselho
fiscal e por revisor oficial de contas.

Conselho fiscal:
Membro do CF

Remuneração anual, 2018 (€)
47.670

Óscar Figueiredo

19.068

Marlene Fernandes

14.301

Paulo Morais

14.301

Maria Nunes

0

Tabela VII.5 - Composição do Conselho Fiscal

Revisor oficial de contas:
Ver V.E.3.
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Relacionadas e Outras

VIII.
Transações com partes
Relacionadas e Outras

Já concernente aos contratos de 2019 que foram justamente remetidos, para efeitos de fiscalização prévia da despesa pública ao
Tribunal de Contas (TdC), foram todos devidamente chancelados
pelo supremo órgão de fiscalização da despesa pública.
Por outro lado, importa realçar que, o CHUA recorre à informação
dos SPMS e respetivos AQ previamente à aquisição, entre outros,

VIII.1. Apresentação de mecanismos
implementados pela entidade para efeitos
de controlo de transações com partes
relacionadas10 e indicação das transações
que foram sujeitas a controlo no ano de
referência.
As normas de contratação pública de aprovisionamento e de
contratação de trabalhadores, para além, no geral, de todas as
normas legais a que está o CHUA sujeito, são cumpridas, nomea-

de medicamentos e de material de consumo clinico, e efetua
compras pelo catálogo disponibilizado pela ACSS.
Tudo isto, no sentido de aproveitar mais-valias que possam concorrer para uma melhoria dos resultados desta Instituição em
matéria de aquisições públicas e, concomitantemente, para dar
um integral cumprimento às determinações superiores.

VIII.2.b) Identificação das transações que não tenham
ocorrido em condições de mercado;

damente as normas de orientação da ACSS e das demais entida-

Ademais, podemos garantir que todas as transações realizadas fo-

des de tutela setorial.

ram objeto do adequado controlo interno, sendo certo que, ocor-

Acresce que a utilização extensiva de sistemas informáticos forne-

reram sempre na observância das condições legais e de mercado.

cidos pela tutela ou validados para uso no SNS, asseguram, pelo
embebimento de mecanismos de controlo de transações com
partes relacionadas, o cumprimento do desiderato explicitado.
Em acréscimo ao acima relatado e, não são conhecidos mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de
transações com partes relacionadas e as transações que foram
sujeitas a controlo no ano de referência.

VIII.2.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).
O CHUA opta por apresentar a lista de fornecedores com o total de transações ocorridas em 2019, incluindo fornecimentos e
serviços externos (classe 6), compras (classe 3) e investimentos
(classe 4), num total de 102 137 887 € - correspondendo 38 157
387 € a fornecimentos e serviços externos.

VIII.2. Informação sobre outras transações:

A lista abrange todos os fornecedores acima de um milhão de
euros, mesmo que representem menos de 5% do valor total.

VIII.2.a) Procedimentos adotados em matéria de
aquisição de bens e serviços;
Especificamente quanto ao aprovisionamento, é aplicável ao
CHUA a legislação nacional e comunitária que regula a matéria
de contratação pública.
Nessa linha, todas as regras e princípios que disciplinam e animam a mencionada contratação pública foram aqui observados
em 2019, sendo seguro que, o CCP (DL 18/2008, 29.jan, com as
alterações legais subsequentes) foi integralmente aplicado.

Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4, art.º 63.º, CIRC.

10
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Assim, nenhum fornecedor apresenta valores que fiquem abaixo
de 5% mesmo comparando com o valor total dos fornecimentos
e serviços externos.
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entidade

Valor

percentagem em especialização

INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP

6.490.330,04

6,4%

GILEAD SCIENCES, LDA

5.168.783,49

5,1%

SUCH SERV UTILIZAÇÃO COMUM HOSPITAIS

4.956.213,19

4,9%

ROCHE FARMACÊUTICA QUÍMICA, LDA

4.241.557,93

4,2%

NOVARTIS FARMA PROD FARMACÊUTICOS, SA

2.988.997,79

2,9%

MERCK SHARP e DOHME, LDA.

2.905.790,63

2,8%

VIIVHIV HEALTHCARE UNIPESSOAL, LDA

2.774.153,44

2,7%

PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOC UNIP LDA

2.587.526,18

2,5%

JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA, LDA

2.474.266,88

2,4%

SANOFI PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA

2.391.664,66

2,3%

QUADRANTES FARO UNID RADIOTER ALGARVE, LDA

2.174.304,00

2,1%

IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIP LDA

1.791.898,51

1,8%

ABBVIE, LDA

1.773.399,79

1,7%

BAXTER MÉDICO FARMACÊUTICA, LDA

1.544.468,82

1,5%

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, SA

1.386.839,17

1,4%

BIOGEN PORTUGAL SOC FARM, UNIP LDA

1.281.263,34

1,3%

MEDTRONIC PORTUGAL, LDA

1.150.942,49

1,1%

IBERDATA - EQUIPAMENTOS, SA

1.150.815,11

1,1%

ARS ALGARVE, IP

1.139.804,93

1,1%

ROCHE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICOS, LDA

1.128.579,10

1,1%

BRISTOL MYERS SQUIBB FARM PORT, SA

1.103.533,60

1,1%

AMGEN BIOFARMACÊUTICA, LDA

1.088.535,47

1,1%

GALP POWER, SA

1.046.605,73

1,0%

SIEMENS HEALTHCARE, LDA

1.035.987,91

1,0%

Tabela VIII.1: Lista de fornecedores com transações com a entidade
que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos
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IX
Sustentabilidade económica,
social e ambiental
Análise de sustentabilidade da entidade nos
domínios económico, social e ambiental

Enunciam-se, para melhoria da oferta de cuidados, as medidas a

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão
para ponto do relatório onde já conste esta
informação11:

• Reestruturação da resposta global em serviço de urgência,

implementar em 2019:
independentemente do tipo de urgência e da sua localização
• Reorganização global da resposta em internamento, tendo em
vista a redução da demora média ou ajustamento das camas
agudas; análise das readmissões; análise de internamentos

IX.1. Estratégias adotadas e grau de
cumprimento das metas fixadas.
A estratégia espelha o contrato-programa plurianual, acordos
modificativos anuais e adendas respetivas, considerando a diversidade de unidades que integram o CHUA, suas especificidades e
necessidades da população servida.
Assim o reforço e alargamento da capacidade assistencial, a melhoria dos processos de apoio à atividade assistencial e da sustentabilidade financeira foram os três objetivos essenciais para 2019.
A acompanhar estes três objetivos estará sempre presente a
responsabilidade decorrente da atribuição do estatuto de hospital universitário, pelo que deverão ser reforçadas as sinergias
já existentes com instituições de ensino superior, com particular
relevância para a Universidade do Algarve. bem como o apoio
interno ao desenvolvimento de programas de desenvolvimento
científico promovidos pelo Centro de Formação e Investigação
Científica do CHUA.
Da mesma forma, compromete-se a não descurar as ações que
contribuam para o bem-estar e qualificação dos colaboradores

evitáveis; análise do processo de alta
• Promoção dos serviços de hospitalização no domicílio,
assim como de projetos de acompanhamento e de consulta
na comunidade
• Em articulação com os ACeS do Algarve, adequação da
prestação de cuidados saúde à procura, melhorando o acesso,
promovendo a ambulatorização dos cuidados e melhorando
o nível de resposta, para que sejam cumpridos os tempos
médios de resposta garantidos
• Consolidação do modelo de contratualização interno, com
as estruturas intermédias de gestão, suportado no Contrato
Programa e no Orçamento
• Promoção da qualidade dos serviços através da prossecução
da consolidação de programas a nível da gestão do risco
clinico, auditoria clinica, definição e monitorização de
indicadores de qualidade clínica, visando a certificação
dos mesmos, bem como a manutenção das acreditações/
certificações já alcançadas
• Definir políticas de prescrição no domínio dos dispositivos

da instituição, essenciais para a criação de um bom ambiente

médicos com especial relevância para os medicamentos e MCDT

de trabalho, o qual se reputa de indispensável a um adequado

• Realização de auditorias aos registos efetuados, promovendo

desempenho das respetivas funções.

a melhoria na avaliação do CHUA no universo do SNS
O cumprimento das estratégias e das metas fixadas foi parcial,
mais efetivo na produção, acesso e noutras dimensões que não a
económico-financeira, em que ficou aquém do projetado.

11
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) que satisfazem cada uma das alíneas.
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IX.2. Políticas prosseguidas com vista a
garantir a eficiência económica, financeira,
social e ambiental e a salvaguardar normas
de qualidade.
Eficiência económico-financeira
O CHUA tem prosseguido uma gestão de racionalização da utilização dos recursos disponíveis.
Num contexto de restrições orçamentais, há uma preocupação
com o equilíbrio económico-financeiro, prosseguindo-se com o

84

esforço do cumprimento de critérios de eficiência bem como dos
objetivos propostos pela tutela.
Do lado da despesa, destaquemos reuniões decorridas com responsáveis de:
• Armazéns de bens de consumo: análise dos níveis de stocks
para melhor racionalizar as existências
• Serviços de compras e áreas de apoio: explicação da
elaboração de orçamentos, para que estejam conscientes das
limitações e sejam agentes mobilizadores na implementação
de uma gestão intermédia de rigor e de racionalização dos
recursos existentes.
Do lado da receita, o CHUA implementou a 2.ª fase do SITAM
(Sistema Informação Taxas Moderadoras), no sentido de melhorar
a cobrança de taxas moderadoras que não são cobradas no momento do atendimento do utente.

Eficiência social
O CHUA pugna pelo cumprimento da legislação em vigor, a qual
espelha o que deve ser cumprido nesta matéria.

Eficiência ambiental
O CHUA gere adequadamente os seus resíduos.
O CHUA fez levantamento de diversos riscos, tendo reportado à
tutela, como é o caso da presença de amianto nas suas instalações.

IX.3. Forma de cumprimento dos princípios
inerentes a uma adequada gestão
empresarial:
IX.3.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 (art.º 49.º, RJSPE);
Existem várias medidas transversais a toda a instituição, no âmbito da política social e da proteção dos consumidores, das quais
destacamos a atividade desenvolvida pelo Serviço Social e pelo
Gabinete do Cidadão.
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 psicossocial aos utentes/
doentes e famílias, de modo a assegurar a prestação de cuidados
sociais, em articulação com parceiros da Comunidade, envolvendo utentes e familiares na procura de recursos adequados às suas
necessidades e articulando com todos os profissionais e serviços
de saúde e de carácter social, para garantir a qualidade, humanização e eficiência na prestação de cuidados.
Ao Gabinete do Cidadão compete a recepção, análise, encaminhamento e resposta às queixas, reclamações, sugestões e elogios
dirigidos pelos utentes e população em geral, apresentando-se
como ponto central para uma dinâmica adaptativa ao contexto
em que o CHUA desenvolve a sua missão.

IX.3.b) Definição de políticas adotadas para a
promoção da proteção ambiental e do respeito por
princípios de legalidade e ética empresarial, assim
como as regras implementadas tendo em vista o
desenvolvimento sustentável (art.º 49.º, RJSPE);
Boas Práticas na Gestão de Resíduos
O CHUA cumpre o disposto na legislação em vigor, em termos de
triagem, acondicionamento e encaminhamento para destino final,
nomeadamente o D 242/96 (13.ago), específico de resíduos hospitalares, mas igualmente toda a legislação ambiental respeitante.
O CHUA mantém uma política de redução de produção de resíduos,

Salvaguarda de normas de qualidade
O CHUA implementou a acompanha as questões da segurança
do doente.
O CHUA tem diversos serviços certificados através de diversas
normas de gestão da qualidade.

bem como de recolha seletiva em todos os fluxos e fileiras possíveis
de recolher separadamente para encaminhamento correto.
Em termos de recolha seletiva o CHUA promove a recolha de
fluxos e fileiras como por exemplo:
• Resíduos elétricos e eletrónicos
• Monstros

• Resíduos de construção e demolição

Espaços Verdes

• Materiais para impressão (tonners)

Nos espaços verdes tem-se promovido uma política de controlo

• Pilhas

do gasto de água para rega em todas as unidades do CHUA. Tem

• Lâmpadas fluorescentes
• Vários tipos de líquidos perigosos
• Absorventes contaminados
• Embalagens contaminadas de área oficinal

sido implementada rega de zonas relvadas durante a noite onde
existe sistema de rega ou entre as sete e as nove horas da manhã,
onde não existe sistema de rega.
O CHUA está a separar os consumos de água para rega dos res-
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tantes consumos, para utilização e consumo humano.

• Mistura de metais e resíduos de soldadura
• Embalagens sob pressão.

Anualmente existe o preenchimento obrigatório do registo ele-

IX.3.c) Adoção de planos de igualdade tendentes a
alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar
discriminações e a permitir a conciliação entre a vida
pessoal, familiar e profissional (n.º 2, art.º 50.º, RJSPE);

APA (Agência Portuguesa de Ambiente), que o CHUA cumpre.

No cumprimento da legislação em vigor e orientações sobre a

A política de triagem e recolha seletiva cumpre na íntegra todas
as boas práticas aconselhadas pela ACSS.

trónico de resíduos, denominado por SILIAMB, sob a tutela da
O CHUA, como qualquer outro hospital, carateriza-se por produzir diversos tipos de resíduos, classificados pelo seu grau de perigosidade:
• Resíduos não perigosos e indiferenciados, grupos I e II (G.I-II)

matéria “as empresas detidas pelo Estado devem adotar planos de
igualdade, após um diagnóstico da situação, tendentes a alcançar
nas empresas uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a

• Resíduos perigosos, grupos III e IV (G.III e G.IV)

permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional”.

• Resíduos líquidos perigosos biológicos (RLP).

O CHUA, como EPE prestadora de cuidados de saúde, procura

Os registos referem-se aos resíduos geridos pelo CHUA, dado

promover nas várias situações, um tratamento aos seus trabalha-

todos os resíduos são geridos pelo CHUA.

de discriminação e permitindo ao máximo a conciliação da vida

que nas SUB, por estarem integradas em centros de saúde, nem
Não existe reporte para o CMRSul, São Brás de Alportel, ainda que

dores de igualdade e oportunidades, não havendo qualquer tipo
pessoal, familiar e profissional.

se trate de local onde são aplicadas todas as normas nesta matéria.

A falta de profissionais nalgumas áreas coloca dificuldades na or-

Os locais reportados englobam:

ganização dos turnos de trabalho e na composição das equipas,

• Polo Hospitalar do Algarve Central e Sotavento:
• Hospital de Faro

o que tem resultado, não só no CHUA, numa carga de trabalho
acrescida para muitos profissionais, com prejuízo para a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.

• Edifícios centrais (FAR)

O CHUA tem alertado a tutela para o que nesta matéria não de-

• Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM)

pende do CHUA.

• Convalescença, Loulé (Conv LLE)
• Serviço de Urgência Básica, Albufeira (SUB ABF)
• Serviço de Urgência Básica, Loulé (SUB LLE)
• Serviço de Urgência Básica, Vila Real de Santo António
(SUB VSA)

• Polo Hospitalar do Barlavento Algarvio
• Hospital do Barlavento Algarvio, Portimão (PTM)
• Hospital de Lagos (LGS).

IX.3.d) Referência a medidas concretas no que
respeita ao Princípio da Igualdade do Género,
conforme estabelecido no n.º 1, RCM 19/2012 (23.fev);
Em cumprimento da referida Resolução de Conselho de Ministros
e demais legislação relativa ao Princípio da Igualdade do Género,
afigura-se como premente uma intervenção por parte deste Centro Hospitalar, com vista à promoção de uma plena Igualdade de
Oportunidades entre Homens e Mulheres.
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As medidas têm vindo a ser adotadas e melhoradas com o obje-

A produtividade sai prejudicada pelo baixo investimento por

tivo de promover o princípio da igualdade e género, notando-se

posto de trabalho face ao desejável, visível na idade avançadas

cada vez mais uma presença significativa de mulheres em cargos

de muitos equipamentos e demais meios de produção, o que se

de chefia.

reflete também na motivação dos profissionais.
A valorização profissional está fortemente dependente de deci-

IX.3.e) Identificação das políticas de recursos
humanos definidas pela entidade, as quais devem
ser orientadas para a valorização do indivíduo, para
o fortalecimento da motivação e para o estímulo do
aumento da produtividade, tratando com respeito
e integridade os seus trabalhadores e contribuindo
ativamente para a sua valorização profissional (n.º 1,
art.º 50.º, RJSPE);
O CHUA assume uma postura de responsabilidade social guiando-se pelas melhores práticas no que concerne à adoção de planos
de igualdade de tratamento e oportunidades, de forma a eliminar
as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar
e profissional, dentro das limitações que os recursos disponíveis
permitem e no cumprimento do estabelecido pela tutela.
O CHUA, 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 valorização da igualdade
de género deve ser encarada não apenas como uma questão de
direitos e de justiça social, mas também como uma pré-condição
para um crescimento sustentável e para a promoção do emprego
e da solidariedade.
À semelhança de anos anteriores, o CHUA, desenvolveu uma
política de formação profissional muito abrangente e de desenvolvimento de competências, direcionada para áreas assistenciais
estratégicas.
Contudo, parte das ações de formação acabam por não se realizar:
• Seja por dificuldades em assegurar formadores, dados os
limites legais impostos no respetivo pagamento, a inexistência
de formadores adequados nas região e a distância a que estes
se situam do CHUA
• Seja pela indisponibilidade de formandos, pela
impossibilidade de assegurar em simultâneo profissionais
para escalar nas equipas de prestação de cuidados, cumprir
os limiares legais de direito ao descanso entre jornadas de
trabalho, contabilizar o tempo em formação como prestação
de trabalho e assim assegurar formandos em número que
viabilize a realização das ações.

sões da tutela, sendo de reconhecer avanços significativos nos
anos mais recentes, sem contudo ter total reflexo orçamental,
perdendo-se parte do efeito na motivação e produtividade na
não resolução das situações acima referidas quanto à necessidade de inovar.

IX.3.f) Informação sobre a política de
responsabilidade económica, com referência aos
moldes em que foi salvaguardada a competitividade
da entidade, designadamente pela via de
investigação, inovação, desenvolvimento e da
integração de novas tecnologias no processo
produtivo (n.º 1, art.º 45.º, RJSPE). Referência ao
plano de ação para o futuro e a medidas de criação
de valor para o acionista (aumento da produtividade,
orientação para o cliente, redução da exposição
a riscos decorrentes dos impactes ambientais,
económicos e sociais das atividades, etc.).
A responsabilidade económica resulta na tomada de decisão com
vista ao cumprimento do contrato-programa.
A competitividade, nomeadamente por via da investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no
processo produtivo:
• Investigação: experiência desenvolvimento natural, decorrente
do caráter universitário do CHUA, constando no relatório e
contas evidência deste desenvolvimento, nomeadamente
pela procura de integração em projetos de investigação
candidatados em parceria com diversas entidades
• Inovação: resulta nomeadamente de investimentos
em modernização e capacitação em sede de projetos
candidatados aos programas operacionais do Portugal 2020
• Desenvolvimento e integração de novas tecnologias no
processo produtivo: resulta nomeadamente de:
• Investimentos a fazer no âmbito do plano de investimentos,
para reapetrechamento tecnológico do CHUA, em especial
em termos de equipamentos pesados de diagnóstico e
terapêutica

• Investimentos do CHUA no âmbito de candidaturas a
diversos apoios, nomeadamente do realizado junto da
Fundação Bancária La Caixa, para EAPS (equipas de apoio
psico-social)
• Dotações orçamentais no contrato-programa que sejam
permitidas pelo reconhecimento da tutela de centros de
excelência e de referência.
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O CHUA procura aumentar a produtividade, a orientação para o
cliente, a redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes
ambientais, económicos e sociais das atividades, etc., através de
parcerias, candidatura a apoios para a investigação e inovação e
corresponder às determinações da tutela nestas matérias.
Apesar do exposto, foi manifestada à tutela a incapacidade objetiva de cumprimento das condições assistenciais impostas, tanto
no processo “negocial” como na proposta de adenda submetida
pelo órgão de gestão à tutela.
Note-se que diversos projetos de investimento apoiados pelo
FEDER e que deveriam ser executados em 2017, tiveram de ser
reprogramados, alargando a execução temporal para 2018 e
2019, pelas dificuldades financeiras, administrativas e outras em
executar o programado inicialmente.
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 CHUA e pela
escassez crónica de médicos que regista desde há largos anos.
Pelo que a redução da exposição do CHUA 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 nacional, em
particular médicos, que favoreça a eliminação da concentração
nos grandes centros urbanos por reforço das regiões periféricas,
onde se inclui o Algarve e pela própria competitividade do SNS
na atração de profissionais face à crescente mobilidade internacional, que tem drenado muitos profissionais experientes do
CHUA e de todo o SNS para outros países.
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X.1. Verificação do cumprimento das
recomendações recebidas12 relativamente
à estrutura e prática de governo societário
(art.º 54.º, RJSPE), através da identificação
das medidas tomadas no âmbito dessas
orientações. Para cada recomendação13
deverá ser incluída:
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X.1.a) Informação que permita aferir o cumprimento
da recomendação ou remissão para o ponto do
relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo,
subcapítulo, secção e página);
O DL 133/2013 (03.out), modificado pela L 75-A/2014 (30.set) e
pela L 42/2016 (28.dez)
O capítulo II do DL 133/2013, «Princípios de Governo Societário»,
está separado em duas secções:
1. I: Função acionista no Sector Empresarial do Estado (art.º 37.º
a art.º 39.º)
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2. II: Práticas de bom governo (art.º 40.º a art.º 54.º)

12
Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de
relatórios de análise da UTAM incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício
anterior.
13
A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro
colunas: “Referência”; “Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e
mecanismos alternativos”.
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Art.º
Art.º 40.º
participação do
titular da função
acionista

Texto do artigo
O titular da função acionista participa de modo
informado e ativo nas assembleias gerais das
empresas em que detém participação, quando
se trate de sociedades sob a forma comercial, ou
através de despacho, no caso de entidades públicas
empresariais

Avaliação

Conclusão

Não são realizadas AG. As decisões normalmente
emanadas de uma AG são, no caso do CHUA, emitidas
pelo Conselho de Ministros

Não aplicável

Avaliação

Conclusão

Tabela X.1: Art.º 40.º participação do titular da função acionista

Art.º

Texto do artigo

O titular da função acionista contribui para que
os acionistas minoritários das empresas em que
Art.º 41.º acionistas participa possam exercer os seus direitos e acautelar
minoritários
os seus interesses, designadamente assegurando que
os modelos de governo adotados pelas empresas
reflitam adequadamente a estrutura acionista
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O CHUA não tem acionistas minoritários

Não aplicável

Tabela X.2: Art.º 41.º acionistas minoritários

Art.º

Art.º 42.º
cumprimento
tempestivo de
obrigações

Texto do artigo

Enquanto cliente e fornecedor das
empresas em que detém capital, o titular
da função acionista atua em condições e
segundo critérios de mercado, devendo
cumprir atempadamente as obrigações
assumidas e exercer plenamente
os seus direitos, sendo proibida
qualquer discriminação nessa atuação
relativamente às demais empresas

Avaliação

Conclusão

O centro hospitalar é simultaneamente
cliente da ACSS e tutelado pela ACSS
(embora formalmente a tutela seja
atribuída à ARS Algarve). O titular da
função acionista não atua no centro
hospitalar segundo critérios de mercado.
Ao invés, Ao invés, exerce uma tutela
administrativa (por oposição à gestão
por objetivos), intrusiva (microgestão)
e dispersa (vários ministérios e
organizações emitem despachos com
impacto direto e intencional na gestão
dos hospitais)

Cumpre parcialmente: O CHUA fatura à
ACSS (cliente). Contudo, os “contratos-programa” definem que, após assinatura
do contrato, a ACSS emitirá, sem negociação da norma ou renegociação do
contrato por via dessa norma, instruções
para faturação que, na verdade, impactam de tal forma na produção do CHUA,
que retiram ao CA do CHUA a capacidade
de determinarem a gestão da entidade.
Exemplificando: o marketing-mix é uma
ferramenta operacional de conceção e
gestão do produto oferecido no mercado. Os CA dos HEPE têm muito pouca
margem para determinarem o preço, o
produto, a distribuição ou a comunicação
dos produtos. E não é o caráter de serviços, com adoção de diferente metodologia face aos “4-P” que mudam o essencial
do exemplo

Tabela X.3: Art.º 42.º cumprimento tempestivo de obrigações

Art.º
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Art.º 43.º objetivos

Texto do artigo

As empresas públicas estão obrigadas a
cumprir a missão e os objetivos que lhes
tenham sido fixados, elaborar planos
de atividades e orçamento adequados
aos recursos e fontes de financiamento
disponíveis

Tabela X.4: Art.º 43.º objetivos

Avaliação

Conclusão

O CHUA não redigiu em 2018 um
documento de enquadramento do PAO
2019. O CHUA cumpriu parcialmente os
objetivos fixados em contrato-programa
e cumpre a sua missão, na medida em
que os recursos o permitem

Cumpre parcialmente: a fragilidade na
elaboração do PAO reside no processo
de orçamentação. Sem um processo
adequado, de pouco vale o resultado
(documento). Falta assegurar todo o ciclo
de gestão, integrado e participativo, com
todos os responsáveis por centros de
custo, de proveitos e de resultados, com
contratualização interna e crescente autonomia e responsabilização, abarcando
a execução assistencial e orçamental,
através de um efetivo controlo de gestão

Art.º

Texto do artigo

Avaliação

Conclusão

1 - As empresas públicas estão obrigadas a divulgar:
a) A composição da sua estrutura acionista;

Cumpre:

b) A identificação das participações sociais que detêm; Não detém participações sociais e divulga isso mesmo

Cumpre:

c) A aquisição e alienação de participações sociais,
bem como a participação em quaisquer entidades de
natureza associativa ou fundacional;

Cumpre:

Não detém participações sociais e divulga isso mesmo

d) A prestação de garantias financeiras ou assunção
de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo
nos casos em que assumam organização de grupo;
e) O grau de execução dos objetivos fixados, a
justificação dos desvios verificados e as medidas de
correção aplicadas ou a aplicar;

f) Os planos de atividades e orçamento, anuais e
plurianuais, incluindo os planos de investimento e as
fontes de financiamento;
g) Orçamento anual e plurianual;
Art.º 44.º
obrigações de
divulgação

h) Os documentos anuais de prestação de contas;
i) Os relatórios trimestrais de execução orçamental,
acompanhados dos relatórios do órgão de
fiscalização;

Cumpre:
A divulgar em «Relatório de Atividade». Dados inseridos mensalmente no SICA.

Cumpre:

O CHUA não produziu em 2019 o PAO 2020, nem planos plurianuais antempadamente, comprometendo o
processo e utilidade do exercício

Cumpre
parcialmente:

Ocorre prestação de contas, embora fora dos prazos
mais adequados

Cumpre:

Os orçamentos são feitos e divulgados, não necessariamente nos prazos mais adequados

Os relatórios trimestrais existem e são fiscalizados,
eventualmente com algum atraso

j) A identidade e os elementos curriculares de todos
os membros dos seus órgãos sociais, designadamente
Publicados no sítio em linha do CHUA
do órgão de administração, bem como as respetivas
remunerações e outros benefícios.

2 - As empresas públicas estão submetidas ao integral
cumprimento dos deveres especiais de prestação de
O CHUA insere regularmente em linha no seu sítio na
informação previstos no presente decreto-lei, para
internet documentos e informações
além de outros que venham a ser exigidos.
3 - Sempre que esteja em causa a divulgação de
informação comercialmente sensível, designadamente
nos casos previstos nas alíneas d), f) e g) do n.º 1,
podem as empresas públicas solicitar ao titular da
Não ocorreu o referido neste ponto
função acionista, mediante pedido devidamente
fundamentado, isenção de cumprimento das referidas
obrigações.
4 - A obrigação de divulgação a que se refere a
alínea j) do n.º 1 deve efetivar-se no respeito do
estabelecido na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
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A identificação e dados curriculares dos titulares dos
órgãos sociais constam nos documentos de gestão e
em linha
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Cumpre
parcialmente:

Cumpre
parcialmente:
Cumpre:

Cumpre:

Cumpre

Cumpre:

Relatório de Gestão e Contas 2019

Tabela X.5: Art.º 44.º obrigações de divulgação
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Art.º

Art.º 45.º
transparência
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Texto do artigo
1 - Anualmente, cada empresa informa o titular
da função acionista e o público em geral do modo
como foi prosseguida a sua missão, do grau
de cumprimento dos seus objetivos, da forma
como foi cumprida a política de responsabilidade
social, de desenvolvimento sustentável e os
termos de prestação do serviço público, e em que
medida foi salvaguardada a sua competitividade,
designadamente pela via da investigação, do
desenvolvimento, da inovação e da integração de
novas tecnologias no processo produtivo.

Avaliação

Consta no RC19 e no presente RGS19: VI-D-f-2) e E

2 - As empresas públicas estão obrigadas a submeter
a informação financeira anual a uma auditoria externa, O CHUA tem SROC em funções e o CA submete nos
a realizar por auditor registado na CMVM, caso se
prazos devidos o necessário para a competente
encontrem classificadas nos Grupos A e B nos termos auditoria externa
da RCM 16/2012 (14.fev) e da RCM 18/2012 (16.fev).
3 - A informação referida nos números e artigos
anteriores é publicitada nos sítios na Internet de cada
empresa e da Unidade Técnica, para efeitos do n.º 1
do art.º 53.º

Publicados no sítio em linha do CHUA

Conclusão

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Tabela X.6: Art.º 45.º transparência

Art.º

Art.º 46.º
prevenção da
corrupção

Texto do artigo

Avaliação

Conclusão

1 - As empresas públicas cumprem a legislação e a
regulamentação em vigor relativas à prevenção da
corrupção, devendo elaborar anualmente um relatório
identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências,
de factos mencionados na alínea a), n.º 1, art.º 2.º, L
54/2008 (04.set)

Não foi redigido «relatório de ocorrências» em 2019.
Existe um documento chamado “Plano de Prevenção
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” mas não
existe um “processo de gestão do risco”

Cumpre
parcialmente

Não foi redigido “relatório de ocorrências” em 2019,
não tendo assim sido publicado

Não cumpre

2 - O relatório referido no número anterior é
publicitado nos sítios na Internet das empresas e da
Unidade Técnica, para efeitos do n.º 1 do art.º 53.º

3 - A informação referida nos números e artigos
anteriores é publicitada nos sítios na Internet de cada
empresa e da Unidade Técnica, para efeitos do n.º 1
do art.º 53.º

Publicados no sítio em linha do CHUA

Cumpre

Tabela X.7: Art.º 46.º prevenção da corrupção

Art.º

Art.º 47.º padrões
de ética e conduta

Texto do artigo
1 - Cada empresa adota ou adere a um código de
ética que contemple exigentes comportamentos
éticos e deontológicos, procedendo à sua divulgação
por todos os seus colaboradores, clientes,
fornecedores e pelo público em geral.
2 - As empresas públicas tratam com equidade todos
os seus clientes e fornecedores e demais titulares de
interesses legítimos, designadamente colaboradores
da empresa, outros credores que não fornecedores
ou, de um modo geral, qualquer entidade que
estabeleça alguma relação jurídica com a empresa.
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Tabela X.8: Art.º 47.º padrões de ética e conduta

Avaliação

Conclusão

Código de Ética aprovado e publicado: VI, VI-C-2 do
RGS19

Cumpre

O CHUA não dispõe de elementos que permitam
avaliar o cumprimento desta obrigação.

Cumpre

Art.º

Art.º 47.º padrões
de ética e conduta

Texto do artigo
1 - Cada empresa adota ou adere a um código de
ética que contemple exigentes comportamentos
éticos e deontológicos, procedendo à sua divulgação
por todos os seus colaboradores, clientes,
fornecedores e pelo público em geral.
2 - As empresas públicas tratam com equidade todos
os seus clientes e fornecedores e demais titulares de
interesses legítimos, designadamente colaboradores
da empresa, outros credores que não fornecedores
ou, de um modo geral, qualquer entidade que
estabeleça alguma relação jurídica com a empresa.

Avaliação

Conclusão

Código de Ética aprovado e publicado: VI, VI-C-2 do
RGS19

Cumpre

O CHUA não dispõe de elementos que permitam
avaliar o cumprimento desta obrigação.

Cumpre
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Tabela X.9: Art.º 47.º padrões de ética e conduta

Art.º

Texto do artigo

Avaliação

Conclusão

1 - As empresas públicas às quais tenha sido confiada
a prestação de serviço público ou serviço de interesse
geral, elaboram e apresentam ao titular da função
acionista e ao membro do Governo responsável
pelo respetivo sector de atividade, tendo presente
o disposto na alínea d), n.º 4, art.º 39.º, propostas de
contratualização da prestação desse serviço, associando metas quantitativas a gastos permanentemente auditáveis, modelo de financiamento, prevendo
penalizações em caso de incumprimento e critérios de
avaliação e revisão contratuais, exceto quando a relação jurídica administrativa seja titulada por contrato
de concessão e nos mesmos se encontrem reguladas
as matérias atinentes à prestação se serviço público
ou serviço de interesse geral

O CHUA contratualiza a sua atividade com o
Ministério da Saúde em contrato-programa, modificado anualmente em acordo modificativo ao
contrato-programa. Metas quantitativas e gastos não
são permanentemente auditáveis e a informação é
não-fiável

Cumpre

Art.º 48.º prestação
de serviço público 2 - As propostas a apresentar devem integrar parâmetros que permitam garantir níveis adequados de saou de interesse
tisfação dos utentes, bem como assegurar a respetiva
geral
compatibilidade com o esforço financeiro do Estado,
tal como resulta das afetações de verbas constantes
do OE em cada exercício.
3 - As empresas públicas encarregadas de proceder à
prestação de serviço público ou serviço de interesse
geral celebram obrigatoriamente, para esse efeito,
com a entidade pública que lhes tenha confiado a
prestação desse serviço, contrato respeitante à remuneração da atividade prosseguida, em conformidade
com o disposto no DL 167/2008 26.ago).
4 - As empresas públicas a que se refere o número
anterior adotam metodologias que lhes permitam
melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado e o grau de satisfação dos clientes e ou utentes.
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Cumpre

São celebrados contratos-programa por três anos,
com acordos modificativos anuais e adendas que
alteram determinado acordo modificativo

Cumpre

Nenhuma metodologia obrigatória é incumprida pelo
CHUA

Cumpre

Avaliação

Conclusão

Tabela X.10: Art.º 48.º prestação de serviço público ou de interesse geral

Art.º 49.
responsabilidade
social

Texto do artigo
As empresas públicas devem prosseguir objetivos
de responsabilidade social e ambiental, a proteção
dos consumidores, o investimento na valorização
profissional, a promoção da igualdade e da não
discriminação, a proteção do ambiente e o respeito
por princípios de legalidade e ética empresarial.

Tabela X.11: Art.º 49. responsabilidade social

RGS 19: II, II-2-a e II-2-b

Cumpre
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Art.º
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Art.º

Art.º 50.º política
de recursos
humanos e
promoção da
igualdade

Texto do artigo

Avaliação

Conclusão

1 - As empresas públicas implementam políticas de
recursos humanos orientadas para a valorização do
indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para
o estímulo do aumento da produtividade, tratando
com respeito e integridade os seus trabalhadores
e contribuindo ativamente para a sua valorização
profissional

O CHUA não dispõe de elementos que permitam avaliar o cumprimento desta obrigação. Ver o presente
RGS: VI-A. O enquadramento normativo permite afirmar que não está ao alcance do CHUA gerir recursos
humanos mas tão só cuidar de processar prestações
de trabalho

Cumpre

2 - As empresas públicas adotam planos de igualdade
tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de
O CHUA não dispõe de elementos que permitam
tratamento e de oportunidades entre homens e
avaliar o cumprimento desta obrigação.
mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional

Cumpre

Tabela X.12: Art.º 50.º política de recursos humanos e promoção da igualdade
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Art.º
Art.º 51.º
independência

Texto do artigo
Os membros dos órgãos de administração das
empresas públicas abstêm-se de intervir nas
decisões que envolvam os seus próprios interesses,
designadamente na aprovação de despesas por si
realizadas.

Avaliação

RGS 18 VI-A-2 (9), VI-A-3 (9), VI-B-4 (9), VI-C-1 (9)

Conclusão

Cumpre

Tabela X.13: Art.º 51.º independência

Art.º

Art.º 52.º
participações
patrimoniais

Texto do artigo
1 - No início de cada mandato, os membros
referidos no artigo anterior declaram ao órgão
de administração e ao órgão de fiscalização, bem
como à IGF, quaisquer participações patrimoniais
que detenham na empresa, assim como quaisquer
relações que mantenham com os seus fornecedores,
clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros
parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de
interesse.
2 - O disposto no número anterior não prejudica
os deveres de informação, igualmente aplicáveis na
matéria, nos termos do disposto, designadamente, no
EGP, aprovado pelo DL 71/2007 (27.mar).
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Tabela X.14: Art.º 52.º participações patrimoniais

Avaliação

Ver anexos a este RGS 19

Conclusão

Cumpre

Cumpre

Art.º

Texto do artigo

Conclusão

Cumpre

O CHUA submeteu no SiRIEF o necessário

Cumpre

3 - O sítio na Internet das empresas do sector público
empresarial disponibiliza informação clara, relevante e atualizada sobre a vida da empresa incluindo,
designadamente, as obrigações de serviço público a
O CHUA submeteu no SiRIEF o necessário
que está sujeita, os termos contratuais da prestação
de serviço público, o modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do Estado nos
últimos três exercícios.

Cumpre

2 - No sítio na Internet das empresas do sector
público empresarial consta, ainda, designadamente, informação financeira histórica e atual de cada
empresa, a identidade e os elementos curriculares
de todos os membros dos seus órgãos sociais ou
estatutários, bem como as respetivas remunerações e
outros benefícios.

Art.º 53.º sítio
na Internet das
empresas do
sector público
empresarial

Avaliação

1 - Todas as informações que, nos termos do presente
DL, estão sujeitas a divulgação pública são divulgadas
no sítio na Internet da Unidade Técnica, o qual deve
O CHUA submeteu no SiRIEF o necessário
concentrar toda a informação referente ao sector
público empresarial, sem prejuízo da divulgação no
sítio na Internet da própria empresa.

4 - O acesso a toda a informação disponibilizada
no sítio na Internet das empresas do sector público
empresarial é livre e gratuito.
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Cumpre

5 - A informação relativa à identidade e aos elementos curriculares dos membros dos órgãos sociais, bem
como as respetivas remunerações e outros benefícios
não pode ser indexada a sistemas de software projetados para encontrar informação armazenada em
sistemas computacionais, vulgarmente denominados
motores de busca.

Cumpre

6 - A informação a que se refere o número anterior é
obrigatoriamente disponibilizada para os efeitos previstos no presente decreto-lei, não podendo a mesma
conter quaisquer outros dados, designadamente os
que se referem a divulgação de domicílio, contactos
pessoais e demais dados de idêntica natureza.

Cumpre

Tabela X.15: Art.º 53.º sítio na Internet das empresas do sector público empresarial

Art.º

Texto do artigo

1 - As empresas públicas apresentam anualmente
relatórios de boas práticas de governo societário, do
Art.º 54.º relatórios qual consta informação atual e completa sobre todas
de boas práticas de as matérias reguladas pelo presente capítulo.
governo societário 2 - Compete aos órgãos de fiscalização aferir no respetivo relatório o cumprimento da exigência prevista
no número anterior.

Avaliação

Conclusão

O presente RGS 19, assim como os anteriores, foram
facultados ao órgão de fiscalização, o CF

Cumpre

O CA submete o necessário ao CF e este emite o
competente parecer

Cumpre
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Tabela X.16: Art.º 54.º relatórios de boas práticas de governo societário
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X.1.b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento
parcial, justificação para essa ocorrência e
identificação de eventual mecanismo alternativo
adotado pela entidade para efeitos de prossecução
do mesmo objetivo da recomendação.
A sucessiva alteração de órgãos de gestão no CHAlgarve / CHUA
desde 2016 tem dificultado o bom desempenho nesta matéria.
Contudo, tem o CHUA respondido ao solicitado, quer como
se referiu no ponto anterior, quer pela procura de resposta
adequada e tempestiva a qualquer entidade de tutela ou à qual
deva o CHUA responder, com destaque para:
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• Membros do Governo do Ministério da Saúde
• Membros do Governo do Ministério das Finanças
• SGMS
• ACSS
• SPMS
• ARSAlgarve
• IGAS
• DGS
• ERS
• DGTF
• IGF
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• TdC.

X.2. Outras informações: a entidade deverá
fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando
vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das
práticas de governo adotadas.
Considera-se desnecessário fornecer quaisquer elementos ou
informações adicionais.

XI.

Anexos do RGS
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XI.
Anexos do RGS
Como anexos ao relatório da entidade
deverão ser incluídos pelo menos os
seguintes documentos:
XI.1. Demonstração não financeira relativa ao
exercício de 2019 que deverá conter informação
referente ao desempenho e evolução da sociedade
quanto a questões ambientais, sociais e relativas
aos trabalhadores, igualdade de género, não
discriminação, respeito pelos direitos humanos,
combate à corrupção e tentativas de suborno (art.º
66-B, CSC), caso aplicável.

XI.4. Declarações a que se refere o art.º 52.º do RJSPE.

A demonstração não financeira relativa ao exercício de 2019

que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições

consta em capítulo próprio do relatório de gestão e contas 2019
do CHUA, sendo replicada em anexo.

XI.2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão
de administração em que haja sido deliberada a
aprovação do RGS 2019.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário
do Algarve, E. P. E., na sua reunião de 1 de abril de 2021, deliberou a aprovação do Relatório de Governo Societário de 2019 do
CHUA, conforme extrato da ata que se anexa”.

O art.º 52.º do RJSPE (DL 133/2013, 03.out., na sua versão atual)
refere-se às declarações que, no início de cada mandato, os
membros dos órgãos de administração das empresas públicas,
apresentam ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização
e à IGF, relativamente a quaisquer participações patrimoniais
que detenham na empresa, assim como a quaisquer relações
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis
de gerar conflitos de interesse, para além dos deveres de informação nesta matéria nos termos do disposto, designadamente
no EGP (DL 71/2007, 27.mar).
Ver anexo nas páginas seguintes, a declaração da Senhora Presidente do Conselho de Administração, Dra. Ana Paula Pereira
Gonçalves; a declaração do Senhor Vogal Executivo do Conselho
de Administração, Dr. Hugo Miguel Guerreiro Nunes; a declaração da Senhora Vogal Executiva do Conselho de Administração,
Prof.ª Doutora Helena Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão; a
declaração do Senhor Vogal Executivo – Diretor Clínico do Conselho de Administração, Dr. Mahomede Aíde Ibraimo Americano;

XI.3. Relatório do órgão de fiscalização a que se
refere o n.º 2 do art.º 54.º do RJSPE.
O n.º 2 do art.º 54.º do RJSPE (DL 133/2013, 03.out., na sua versão

e a declaração da Senhora Vogal Executiva – Enfermeira Diretora
do Conselho de Administração, Dra. Maria Filomena do Rosário
Rafael Martins.

atual) refere que compete aos órgãos de fiscalização aferir no
respetivo relatório que no relatório anual de boas práticas de
governo societário consta informação atual e completa.
Autonomamente, relatou o Conselho Fiscal do CHUA o que entendeu por bem, conforme se anexa e consta no SIRIEF.

XI.5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação
Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a
aprovação por parte dos titulares da função acionista
dos documentos de prestação de contas (aí se
incluindo o RC e o RGS) relativos ao exercício de 201814
O CHUA remeteu o RC e o RGS relativos ao exercício de 2018 para
publicação no SIRIEF.
O CHUA desconhece a aprovação dos documentos de prestação
de contas relativos ao exercício de 2018, e anteriores, por parte
dos titulares da função acionista.
Pelo exposto, nada há a anexar.
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 2018 por parte do(s) titular(es) da função acionista tal
deve ser objeto de menção específica.

14
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min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/11/Termos-ReferenciaContratualizacao-SNS_2018.pdf>.
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administração do CHAlgarve, 2016-18 (com efeitos a 10.mar),
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RCM 97/2012 (21.nov) Classificação das EPE e de outras entidades
públicas do SNS para determinação do vencimento dos gestores
RJGH (L 27/2002, 08.nov, na sua versão atual e consolidada,
acessível em linha <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_
articulado.php?nid=1669&tabela=leis>)

Regime

Jurídico

de

A: Assistente.
AAM: Auxiliar de Ação Médica.
ABC: Algarve Biomedical Center (Centro Académico de Investiga-

Gestão Hospitalar

ção e Formação Biomédica do Algarve).

RJSA (L 148/2015, 09.set) Aprova o regime jurídico da supervisão

ABF: Albufeira

de auditoria […] relativa à revisão legal das contas anuais [e]
relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas
das entidades de interesse público
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RJSPE: DL 133/2013, 03.out, na sua versão atual - a 3.ª, modificado
pela L 75-A/2014 (30.set) e pela L 42/2016 (28.dez) - notando que se
encontra revogado o DL 558/99, 17.dez e suas sucessivas revisões)
e consolidada, acessível em linha <http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1992&tabela=leis>)

Regime

Jurídico do Sector Público Empresarial
SET e SES (2017) Despachos de S. Exas. os Secretário de Estado do

ACES ou ACeS: Agrupamento de Centros de Saúde.
ACSS: Administração Central do Sistema de Saúde.
Ad: adendas a AM de CP
ADSE: Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Assistência na Doença aos
Servidores do Estado).
AG: Assembleia Geral.
AH: Administrador Hospitalar

Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde de designação dos

AI: Auditor Interno

membros do Conselho Fiscal do CHUA, para o mandato 2017-19,

AIP: Associação Industrial Portuguesa

datado de 28.nov.2017
SNC-AP

(DL

192/2015,

11.set)

Sistema

de

Normalização

Contabilística para as Administrações Públicas
SNS (DL 11/1993, 15.jan, na sua versão atual (a 16.ª) e consolidada,

AM: acordo modificativo ao CP
AMAL: Comunidade Intermunicipal do Algarve
AMI: Assistência Médica Internacional

acessível em linha <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_

ANJE: Associação Nacional de Jovens Empresários

articulado.php?nid=1670&tabela=leis>)

AO: Ordem dos Advogados.

Nacional de Saúde.

Estatuto

do

Serviço

AP: Administração Pública OU apresentação
APA: Agência Portuguesa de Ambiente
AQ: Acordo-Quadro.
AR: Assembleia da República
ARSAlg OU ARSA OU ARSAlgarve OU ARSALGARVE: Administração Regional de Saúde do Algarve, IP.
Art.º: Artigo.
BA: Barlavento Algarvio.
BCE: Banco Central Europeu.
BPGR: Boas Práticas na Gestão de Resíduos
BPGS: Boas Práticas de Governo Societário
C. Circular.
CA: Conselho de Administração OU centro académico
CAE: Classificação da Atividade Económica.

CAP: certificado de aptidão profissional (como formador certificado) pelo IEFP
Cat.: Categoria.
CBMR: Center for Biomedical Research.
CC: Conselho Consultivo OU Cuidados Continuados OU Conselho
Científico OU Contabilista Certificado
CCE: Código de Conduta Ética.
CCP: Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008, 29.jan)
CCV: Centro Ciência Viva
CDU: Classificação Decimal Universal (Biblioteconomia).
CE: consulta externa.

CP: Contrato-programa OU capital próprio, cf. o contexto.
CQSD: Comissão de Qualidade e Segurança do Doente
CR: centro de referência.
CRC: Conservatória do Registo Comercial OU cuidados respiratórios domiciliários
CRI: centro de responsabilidade integrada.
CS: Centro de Saúde.
CSC: Código das Sociedades Comerciais (DL 101/2017, 23.ago).
CTFP: Contrato de Trabalho em Funções Públicas.
D: Despacho OU Decreto
DC: Despacho Conjunto OU Diretor(a) Clínico(a) OU Departamen-

CEO: chief executive officer.

to de Contratualização.

Cf. ou cf.: conforme OU confere.

DCBM: Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Uni-

CF: Conselho Fiscal.
CGA: Caixa Geral de Aposentações.
CGD: Caixa Geral de Depósitos.
CH: centro hospitalar.
CHAlg: ver CHAlgarve
CHALGARVE ou CHAlgarve: Centro Hospitalar Algarve.
CHBA: Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. E.
CHUA: Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E
CHUC: Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E. P. E.
CI 73/2019 (16.abr)
CIRC: Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-

versidade do Algarve
Desv.: Desvio (face ao orçamentado para o ano).
DF: diretor financeiro
DGCP: Direção-Geral de contabilidade Pública.
DGO: Direção-Geral do Orçamento.
DGS: Direcção-Geral de Saúde.
DGTF: Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
DL: Decreto-Lei.
DLEO: Decreto-Lei de execução Orçamental.
DN: despacho normativo.
DPSM: Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental.

letivas.

DR: diário da república OU decreto regulamentar.

CIT: Contrato Individual de Trabalho.

DS: doentes saídos.

CLC: certificação legal de contas.

DUE: deliberação unânime por escrito.

CM: conselho de Ministros.

EAPS: equipas de apoio psico-social.

CMLGS: Câmara Municipal de Lagos

EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amor-

CMLLE: Câmara Municipal de Loulé
CMRSul ou CMFRS: Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul.
CMVM: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
CN: circular normativa.
CNC: comissão de normalização contabilística.
COSO-ERM:
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tization (resultados antes de juros, impostos, depreciação e
amortização).
ED: Enfermeiro(a) Diretor(a)
EGP: Estatuto do Gestor Público (DL 71/2007, 27.mar).
EM: empresa municipal
EN: Norma Europeia.
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ENSP: Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de
Lisboa
EP: Empresa Pública OU Estado Português
EPAALG: Escola Profissional de Agricultura do Algarve
EPE: Entidade Pública Empresarial. Formalmente: E.P.E.
ERS: Entidade Reguladora da Saúde.
ESGHT: Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo [da UALG].
ESS: Escola Superior de Saúde [da UALG].
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EM: Estatuto do Medicamento, DL 14/2014 (22.jan)
EPD: Estatuto do Pessoal Dirigente (L 2/2004 (15.jan), DL 73/90
(06.mar), DL 101/80 (08.mai)
ETC: Equivalente a Tempo Completo.
EUR ou € ou euro: Euro [moeda].
FAR: Faro.
FASP-SNS: Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamento do SNS.
FBLC: Fundação Bancária La Caixa.
FCT: Fundação para a Ciência e Tecnologia.
FCTUC: FCT, Universidade de Coimbra
FDUL: Faculdade de Direito, UL
FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
FEUALG: Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
FMI: Fundo monetário Internacional.
FMUL: Faculdade de Medicina, UL
FORGEP: Programa de Formação em Gestão Pública.
FP: Função Pública.
FSE: Fundo Social Europeu OU Fornecimentos e Serviços externos.

H: Hospital.
H2020: Horizonte 2020.
HBA: Hospital do Barlavento Algarvio.
HCA: Hospital Central do Algarve.
HCF: Hospital Central de Faro. Ver HCF.
HD: Hospital Distrital ou hospital de destino, cf. o contexto.
HdF: Hospital de faro, EPE.
HDF: Hospital Distrital de Faro.
HDL: Hospital Distrital de Lagos.
HDP: Hospital Distrital de Portimão.
HEPE: hospital EPE OU hospitais EPE.
HF: Hospital de Faro
HGO: Hospital Garcia de Orta.
HO: hospital de origem.
HPA: Hospital Particular do Algarve.
HW: hardware (equipamento informático e outras TIC)
I&D: Investigação & Desenvolvimento.
IBAN: International Bank Account Number.
IC: intervenção cirúrgica
ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems.
IEFP: Instituto de Emprego e Formação Profissional
IFB: Instituto de Formação Bancária
IFRS: International Financial Reporting Standards.
IGAS: Inspeção Geral das atividades em Saúde.
IGCP: Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E.

FU: Fiscal Único.

(ex-Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.).

FLC: Fundação Bancária La Caixa.

IGF: Inspecção-Geral de Finanças.

GCAC: Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica

IGIF: Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde. Actual ACSS.

GDH: Grupo de Diagnóstico Homogéneo.

IGS: Inspecção-Geral da Saúde.

GIC: Gabinete de Imagem e Comunicação.

IOHM: Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres

GT: Grupos de Trabalho

IMF: International Monetary Fund. Ver FMI.

GTC: Gestão Técnica Centralizada.

IML: Instituto de Medicina Legal.

GTRH: Gabinete Técnico para a Reforma Hospitalar.

INA: Instituto Nacional de Administração.

GUS: gestão de unidades de saúde.

INdEg/ISCTE. Ver IUL.

INE: Instituto Nacional de Estatística.

LOPTC: Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

INEM: Instituto Nacional de Emergência Médica.

LRSP: Laboratório Regional de Saúde Pública.

INFARMED: Instituto Nacional do Medicamento.

MCD: Meios Complementares de Diagnóstico.

INSA: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

MCDT: Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

IP OU I.P. OU I. P.: Instituto Público.

MCT: Meios Complementares de Terapêutica.

IPL: Instituto Politécnico de Lisboa.

MF: Ministério das Finanças.

IPO: Instituto Português de Oncologia.

MFR: Medicina Física e Reabilitação.

IPSangue: ver IPST.

MGF: Medicina Geral e Familiar.

IPSAS: International public sector accounting standards.

MI: Mestrado Integrado

IPST: Instituto Português do Sangue e Transplantação. Sucessor

MIM: MI em Medicina

do IPSangue: Instituto Português do Sangue.
IQIP: International Quality Indicator Project.
IRC: Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas.
IRS: Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares.
ISCAC: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra

MS: Ministério da Saúde.
N: Não.
NA, N.A., N. A., n.a. ou n. a.: não aplicável.
NCRF: Norma contabilística e de relato financeiro.
ND, N.D., N. D., nd, n.d. ou n. d.: não disponível ou não determi-

ISCTE: Ver IUL.

nado.

ISEG: Instituto Superior de Economia e Gestão

NHCA: Novo Hospital Central do Algarve

ISLA: Instituto Superior de Línguas e Administração.

NIB: Número de Identificação Bancária.

ISMAT: Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

NIF: Número de identificação Fiscal.

ISO: International Organization for Standardization.

NIPC: Número de Identificação de Pessoa Colectiva.

IUL: Instituto Universitário de Lisboa. Sucessor do ISCTE: Instituto

NOC: normas de orientação clínica.

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado.
JOCE: Jornal Oficial da União Europeia. Ex-Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
L: Lei.
LBS: Lei de Bases da Saúde.
LCPA: lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso.
Lda.: Limitada (sociedade comercial de responsabilidade limitada).

NP: Norma Portuguesa.
NUTS: nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos.
OA: Ordem dos Advogados
OC: Ofício-Circular.
OC: órgão consultivo.
OCC: Ordem dos Contabilistas Certificados.
OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-

LGS: Lagos.

nómico.

LGTFP: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

OE: Orçamento de Estado OU Ordem dos Economistas.

Lic.: licenciatura.

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Develop-

LIC: lista de inscritos para cirurgia ou lista de espera cirúrgica.
LLE: Loulé.
LOE: lei do orçamento de Estado.

ment. Ver OCDE.
OF: órgão de fiscalização.
OG: órgão de gestão.
OM: Ordem dos Médicos.
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OMS: Organização Mundial de Saúde.

RCM: Resolução de Conselho de Ministros

ONG: Organização Não Governamental.

RGC: relatório de gestão e contas. Ver RC.

ONU: Organização das Nações Unidas.

RGS: relatório de governo societário.

OPRLO: opção pela remuneração do local de origem.

RH: Recursos Humanos.

OROC: Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

RJ: regime jurídico.

OS: Ordem de serviço.

RJEPE: Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (DL 133/2013,

p.: página.
p.p.: pontos percentuais.
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P: portaria.
PACS: Picture Archiving and Communication System.
PADIS: programa de alta direção de instituições de saúde.
PALOP: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
PAO: Plano de Atividades e Orçamento.
PBG: Princípios do Bom Governo.
PD: Plano de Desempenho.
PGRCIC: Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas.
PIB: Produto Interno Bruto.
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PMP: Prazo Médio de Pagamento.
PO: Programa Operacional ou PAO, conforme o contexto.
POCMS ou POC-MS: Plano Oficial de Contabilidade do Ministério

03.out)
RLP: resíduos líquidos perigosos (biológicos).
RM: Ressonância Magnética.
RMPPRCIC: relatório de monitorização do plano de prevenção de
riscos de corrupção e infrações conexas.
RNCCI: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
ROC: Revisor Oficial de Contas.
S: Sim.
SA: sociedade anónima OU serviço de aprovisionamento
SAI: Serviço de Auditoria Interna
SAM: Sistema de Apoio ao Médico.
SAMS: Serviços de Assistência Médico-Social [dos bancários].
SAP: Serviço de Atendimento Permanente.
SAPE: Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem.
SBA: São Brás de Alportel.
SCI: Sistema de Controlo Interno

da Saúde.

SCML: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

PHACS: Polo Hospitalar do Algarve Central e Sotavento:

SCP: Sporting Clube de Portugal

PHBA: Polo Hospitalar do Barlavento Algarvio

SECN: Sistema Europeu de Contas Nacionais.

pp. páginas.

SEE: Sector Empresarial do Estado.

PCA: Presidente do Conselho de Administração

SSGC: Serviço Social e pelo Gabinete do Cidadão.

PIG: Princípio da Igualdade do Género

SES: Secretário de Estado da Saúde.

PT2020: Portugal 2020.

SET: Secretário de Estado do Tesouro.

PTM: Portimão.

SF: Serviços Financeiros.

RC: Relatório [de Atividades OU de Gestão] e Contas.

SFA: serviço ou fundo autónomo.

RCM: Resolução do Conselho de Ministros.

SGBD: Sistema de Gestão de Bases de Dados.

RMPPRCIC: Relatórios de Monitorização do Plano de Prevenção

SGD: Sistema de Gestão Documental.

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
RLP: Resíduos líquidos perigosos biológicos.

SGMS: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
SGPS: Sociedade Gestora de Participações Sociais.

SGRH: Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

SU: Serviço de Urgência.

SI: sistema de informação.

SUB: Serviço de Urgência Básica.

SIADAP: Sistema Integrado de Avaliação da Administração Pública.

SUCH: Serviços de Utilização Comum dos Hospitais.

SICA: Sistema de Informação de Contratualização e Acompanha-

SUMC: Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica.

mento.
SICC: Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade.

SUP: Serviço de Urgência Polivalente.
SW: software (sistema operativo, aplicação informática e outros

SIDA: Síndroma da Imunodeficiência Adquirida.

programas de computador)

SIDC: Sistema de Informação Descentralizado de Contabilidade.

SWOT: strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities

SIE: Serviços de Instalações e Equipamentos.
SIGA ou SIGA-SNS: Sistema Integrado de Gestão do Acesso.
SIGIC: Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia.
SIGO: Sistema de Informação de Gestão Orçamental.
SIH: Sistema de Informação Hospitalar.
SILIAMB: sistema de informação do ambiente.
SIMH: Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar.
SINGAP: Sistema Integrado de Gestão para a Nova Administração

(oportunidades) e threats (ameaças).
TC: Tomografia Computorizada.
TCCPS: Transferências correntes concedidas e prestações sociais.
TdC: Tribunal de Contas.
TFP: trabalhadores em funções públicas.
TIC: tecnologias de informação e comunicação.
TMR: tempo máximo de resposta.
TMRG: tempo máximo de resposta garantida.

Pública.

TO: taxa de ocupação.

SIRIEF: sistema de informação para reporte de informação eco-

TPA: Terminal de Pagamento Automático.

nómico-financeira.
SITAM: Sistema de Informação de Taxas Moderadoras.
SM: saúde mental.
SNC: Sistema de Normalização Contabilística.
SNC-AP: Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.
SNCP: Sistema Nacional de Compras Públicas.
SNS: Serviço Nacional de Saúde.
SO: Saúde Ocupacional OU Serviço de Observação, cf. o contexto.
SOE: Sistema de Orçamento de Estado.
SONHO: [Aplicação informática de registo da produção hospitalar].
SPA: Setor Público Administrativo.
SPE: Setor Público Empresarial.
SPMS: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.
SQL: Structured Query Language.
SROC: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
SS: Segurança Social.
SSO: Serviço de Saúde Ocupacional
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TR: tempo de resposta.
TSCO: Transferências e subsídios correntes obtidos.
UALG ou UAlg: Universidade do Algarve.
UCA: Unidade de Cirurgia de Ambulatório
UCP: Universidade Católica Portuguesa.
UE: União Europeia.
UL: Universidade de Lisboa
ULS: Unidade Local de Saúde.
UNDESA: United Nations, Department of Economic and
Social Affairs.
UT: Unidade Técnica
UOGF: Unidade Operacional de Gestão Financeira (ACSS).
Urg.: Urgências.
USF: Unidade de Saúde Familiar.
UTAM: unidade técnica de acompanhamento e monitorização do SPE.
Var.: Variação (face ao executado no ano anterior).
VE: Vogal Executivo(a).
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VIH: Vírus de Imunodeficiência Humana.
VMER: Viatura Médica de Emergência e Reanimação.
VSA: Vila Real de Santo António.
WebGDH: SI GDH.
WHO: World Health Organization. Ver OMS.
WWW: world wide web.

114
Notas: foram eliminados os pontos em todas as situações, apesar da norma definir que, por exemplo, ONU (lê-se “onú”) dever
ser distinta de, por exemplo, E. P. E. (não se lê “epe”). Também
se optou por não usar maiúsculas e minúsculas para situações
como por exemplo ACeS, em que a leitura deve ser “ácés” pelo
que a grafia “purista” deveria ser A.CES, uso manifestamente não
generalizado; quanto ao plural, adotou-se o entendimento de
que o artigo define o número, evitando a tradicional e desusada
duplicação (ex: os CH (centros hospitalares), em vez da norma
portuguesa em desuso CCHH ou o estrangeirismo CH’s.

Página de encerramento
A elaboração do Relatório do Governo Societário de 2019 do

e da sua transformação em centro hospitalar universitário, em

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., seguiu o

2017. Exemplo do atraso nesta matéria é a inexistência de regu-

preconizado pela UTAM (Unidade Técnica de Acompanhamento

lamento interno da instituição, sendo que o existente, anterior

e Monitorização do Setor Público Empresarial) / DGTF (Direção-

à transformação em centro hospitalar universitário, não chegou

-Geral de Tesouro e Finanças) do Ministério das Finanças, no Ma-

efetivamente a ser implementado.

nual para a elaboração do Relatório de Governo Societário 2019,
implementando o modelo aí preconizado.
O Relatório do Governo Societário de 2019 do CHUA foi aprovado
na reunião do Conselho de Administração do Centro Hospitalar

O CHUA tem na sua atual arquitetura de órgãos sociais:
• Conselho de Administração, com início de funções a
01.set.2017;

Universitário do Algarve, E. P. E. de 1 de abril de 2021.

• Conselho fiscal, designado no final de 2017;

O Relatório do Governo Societário de 2019 do CHUA é rubricado

• Revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de

em todas as suas páginas e assinado na presente página de encerramento, nos termos constantes no referido manual.
O Relatório de Governo Societário de 2019 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E., tem por base relatórios
anteriores, pareceres da UTAM, conforme ofícios da DGTF e o
preconizado pela UTAM, disponível em linha em <http://www.
utam.pt/Instrucoes_RGS.html>,

<http://www.utam.pt/publica-

coes/Manual%20para%20a%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20
do%20RGS%202019.pdf> e <http://www.utam.pt/publicacoes/
Modelo%20para%20a%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20do%20
RGS%202019.docx>. Os dados são oriundos de diversos Serviços
do CHUA. O relato procura responder ao n.º 1 do art.º 54.º do
DL 133/2013, 03.out (RJSPE), a normas de outros diplomas legais
e aos demais documentos relevantes, constantes nas referências
bibliográficas listadas no final do presente documento. Serve
ainda de fonte o Relatório de Gestão e Contas de 2019 do CHUA.
O CHUA, à semelhança de muitas entidades do SNS, tem vivido
tempos complexos e difíceis desde a sua criação em 2013, conforme expresso em relatos anteriores. Reconhecem-se diversas face-

contas, designado em 2018;
• Conselho consultivo, por constituir (mandato terminado no
decurso do ano de 2017).
O Relatório de Governo Societário 2019 do CHUA é divulgado
no sítio em linha na internet, especificamente em <http://www.
chualgarve.min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/relatorios-do-governo-societario/>, estando muita outra
informação disponível em <http://www.chualgarve.min-saude.
pt/principios-do-bom-governo/> e em <http://www.chualgarve.
min-saude.pt/informacao-de-divulgacao-obrigatoria/>.
O Relatório de Governo Societário 2019 do CHUA é remetido à
UTAM, resultando em futura publicitação do resultado da sua análise em <http://www.utam.pt/publicacoes/181204%20-%20RGS%20
das%20Empresas%20P%C3%BAblicas%20do%20SEE.pdf>.
O Conselho de Administração do CHUA entende o Relatório de
Governo Societário 2019 como um instrumento que situa a instituição em termos de bom governo organizacional e estabelece a
base para melhoria futura.

tas ainda sem resposta adequada, apesar do esforço ocorrido nos
anos mais recentes. A necessidade de dedicar atenção a inúmeras
áreas, em “modo de crise” tem atrasado a resposta atempada a
necessidades de organização e adequação do CHUA à realidade
institucional decorrente da criação, em 2013, do centro hospitalar
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Faro, ao primeiro dia de abril de 2021.
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do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.
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Demonstração não financeira
relativa ao exercício de 2019
(reprodução fac simile
do Relatório de Gestão e Contas
de 2019
do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.)
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Demonstração não financeira
O CHUA é entidade de interesse público (art.º 3.º RJSA e art.º 2.º
L 148/2015, 9.set) e grande empresa (n.º 3, art.º 9.º e art.º 9.º-A do
DL 158/2009, 13.jul - redação do DL 98/2015, 2.jun).

Breve descrição do modelo
empresarial do CHUA
O modelo empresarial do CHUA é referido em ponto próprio do
presente relatório de gestão e contas, constando ainda em linha

Decorre deste enquadramento a obrigação de apresentar de-

no sítio do CHUA na www da internet (<http://www.chualgarve.

monstração não financeira anual.

min-saude.pt/principios-do-bom-governo/>) e em similar local

A demonstração não financeira responde ao art.º 66.º-B do
CSC, a saber:
Contém as informações bastantes para compreender a evolução,
do desempenho, da posição e do impacto das suas atividades,
referentes, no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas
aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não
discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à
corrupção e às tentativas de suborno, incluindo:
a. Breve descrição do modelo empresarial do CHUA;
b. Descrição das políticas seguidas pelo CHUA em relação a essas
questões, incluindo os processos de diligência devida aplicados;
c. Os resultados dessas políticas;
d. Os principais riscos associados a essas questões, ligados às
atividades da empresa, incluindo, se relevante e proporcionado,
as suas relações empresariais, os seus produtos ou serviços
suscetíveis de ter impactos negativos nesses domínios e a
forma como esses riscos são geridos pela empresa;
e. Indicadores-chave de desempenho relevantes para a sua
atividade específica.
Não aplicando o CHUA políticas em algumas das questões referidas acima, a demonstração não financeira apresenta explicação
clara e fundamentada.
O CHUA apresenta ainda dados relativos à diversidade aplicada
pela sociedade relativamente aos seus órgãos de administração e
de fiscalização (art.º 4.º DL 89/2017, 28.jul).
A demonstração não financeira não inclui referência aos montantes inscritos nas demonstrações financeiras anuais, nem presta
explicações adicionais relativas a esses montantes em virtude de
ser um capítulo do relatório e contas, constando o solicitado pelo
CSC noutros pontos do mesmo documento.

da DGTF (<http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-universitario-do-algarve-epe>).
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Políticas, diligências e resultados
O CHUA explicita as políticas, as diligências e os resultados, de
modo a possibilitar a compreensão da evolução, do desempenho,
da posição e do impacto das suas atividades em questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre
mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos
humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno.
O relatório de governo societário relativo a 2019, ainda em elaboração, detalhará o que consta no presente relatório e contas
do ano de 2019.
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Questões ambientais
Políticas seguidas pelo CHUA em questões
ambientais
O CHUA cumpre o preenchimento obrigatório do registo eletró-

O CHUA encontra-se a reavaliar um projeto para incremento da
eficiência energética dos seus edifícios, no âmbito de uma possível

parceria com a SUCH, visando uma possível candidatura ao PO SEUR.

nico de resíduos (SILIAMB), sob a tutela da APA (Agência Portuguesa de Ambiente).

O CHUA segue boas práticas na gestão de resíduos, cumprindo o
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disposto na legislação em vigor, em termos de triagem, acondi-

cionamento e encaminhamento para destino final, nomeadamen-

Resultados em questões ambientais
O CHUA considera ter adotado as medidas adequadas, não tendo
contudo de momento possibilidade de documentar resultados.

te o D 242/96 (13.ago), específico de resíduos hospitalares, mas
igualmente toda a legislação ambiental.

A política de triagem e recolha seletiva cumpre na íntegra todas

Principais riscos associados às questões
ambientais

O CHUA monitoriza o estado do amianto presente nos seus edifícios.

Em termos de relações empresariais

O CHUA procura incrementar a eficiência energética dos

A produção e gestão de resíduos é uma área relevante e tem mo-

as boas práticas aconselhadas pela ACSS.

seus edifícios.

tivado o estabelecimento de relações com fornecedores especialistas em matéria de resíduos hospitalares, de modo a assegurar a

Diligências aplicadas em questões ambientais
O Centro Hospitalar mantém uma política de redução de pro-

dução de resíduos, bem como de recolha seletiva em todos os
fluxos e fileiras possíveis de recolher separadamente para encaminhamento correto, incluindo de resíduos elétricos e eletróni-

cos, monstros, resíduos de construção e demolição, cartuchos de

tinta para impressão, pilhas, lâmpadas fluorescentes, vários tipos

adequada manipulação e destino dos mesmos.

Em termos dos serviços
Os serviços prestados contemplam essencialmente dois tipos
de riscos:
• A produção de resíduos hospitalares, alguns destes

de líquidos perigosos, absorventes contaminados e embalagens

biologicamente contaminados, estando definida a tipologia

contaminadas de área oficinal, mistura de metais e resíduos de

adequada à sua manipulação, acondicionamento, transporte

soldadura, embalagens sob pressão.

e destino e o CHUA assegura formação regular do pessoal ao

Nos espaços verdes, promovemos uma política de controlo do

serviço nesta matéria

gasto de água para rega, incluindo a adoção de rega à noite ou
ao amanhecer.

Com vista a monitorizar os consumos de água e gerir a sua dispo-

nibilidade, existe separação do consumo promovido pelo sistema
de rega e a água para utilização e consumo humano.

O CHUA cumpriu o solicitado pela tutela quanto ao levantamento
da presença de amianto nas suas instalações, observando os

critérios técnicos definidos para apurar o estado e extensão, e
reportou no âmbito do procedimento central adotado, nomeada-

mente junto do Banco Europeu de Investimento, para financiar a
remoção do amianto em toda a administração pública.

O CHUA está a avaliar projeto de incremento da eficiência energética dos seus edifícios, com uma possível parceria com os SUCH,
visando uma possível candidatura a apoios europeus.

• A emissão de radiações por equipamentos de radiologia
médica, sendo observadas as práticas adequadas no uso dos
equipamentos, na proteção dos profissionais e na gestão da
exposição dos doentes diagnosticados.
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Questões sociais

Trabalhadores

Políticas seguidas pelo CHUA em questões
sociais

Políticas seguidas pelo CHUA quanto aos
trabalhadores

O CHUA aplica os normativos relativos ao trabalho, ao voluntaria-

O CHUA aplica todas as disposições legais relativas aos traba-

do, à prestação de cuidados de saúde e às visitas a doentes internados e em observação, no sentido de assegurar adequada gestão
das questões sociais associadas à atividade do centro hospitalar.

Diligências aplicadas em questões sociais
O Serviço de Gestão de Recursos Humanos pugna pelo cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente para respeito e
proteção dos trabalhadores. O serviço de Saúde Ocupacional tem
também relevante papel nesta matéria quanto aos trabalhadores.
O Gabinete do Cidadão e Serviço Social lida diariamente com doentes, utentes, familiares e pessoas significativas para estes e ainda

lhadores, cabendo em especial ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos a sua implementação. Os trabalhadores têm fácil
acesso ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, colocando as
situações que entendem, promovendo este serviço a orientação
do trabalhador e a tramitação adequada.

Diligências aplicadas quanto aos
trabalhadores
O CHUA tem práticas de integração profissional e acompanhamento de carreira para as categorias profissionais mais significativas na prestação de cuidados de saúde.

com os voluntários que oferecem os seus préstimos à comunidade
do CHUA, estando atento a todas as questões de foro social.

Resultados quanto aos trabalhadores
O CHUA observa dificuldade em captar e reter profissionais mé-

Resultados em questões sociais
O CHUA considera ter adotado as medidas adequadas, não tendo

dicos mas atribui tal situação a aspetos gerais, não específicos ao
CHUA, que caraterizam atualmente esta matéria.

contudo de momento possibilidade de documentar resultados.

Principais riscos associados às questões sociais
Em termos de relações empresariais
Um dos aspetos que merece atenção é o da situação dos trabalhadores de entidades terceiras que prestam serviço no CHUA,
como ocorre por exemplo com os serviços concessionados.
Estes trabalhadores, não sendo subordinados do CHUA, são

Principais riscos associados aos
trabalhadores
Em termos de relações empresariais
As relativas à situação dos trabalhadores de entidades terceiras a prestar trabalho no CHUA, como é o caso dos serviços
concessionados.

protegidos no âmbito das cláusulas contratuais da relação esta-

Em termos dos serviços

belecida entre o CHUA e os seus fornecedores.

As escassas ferramentas de gestão disponíveis para captar e reter

O CHUA procura assegurar contratualmente o necessário para que

os profissionais necessários, originando défice no número de

as situações referidas estejam adequadamente contempladas.

Em termos dos serviços
A vulnerabilidade dos utentes é o maior risco detetado, em especial
nos casos em que a alta clínica não corresponde à saída efetiva do

doente do CHUA, seja por dificuldades económico-sociais e outras

pessoais ou familiares, seja pelo défice de resposta de outros intervenientes, nomeadamente da RNCCI ou da Segurança Social.

profissionais, com consequências na motivação, com impacto na
qualidade dos serviços prestados.
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Igualdade entre mulheres
e homens
Políticas seguidas pelo CHUA quanto à
igualdade entre mulheres e homens
O CHUA aplica todas as disposições legais relativas aos trabalha-

Não discriminação
Políticas seguidas pelo CHUA quanto à não
discriminação
O CHUA aplica todas as disposições legais relativas à não discriminação seja de que tipo for.

dores, cabendo em especial ao Serviço de Gestão de Recursos
Humanos a sua implementação.
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Em especial, o CHUA assegura igualdade entre mulheres e homens.

Diligências aplicadas quanto à não
discriminação
Ao cumprir a legislação vigente, o CHUA aplica o preconizado.

Diligências aplicadas quanto à igualdade
entre mulheres e homens

Resultados quanto à não discriminação

Ao cumprir a legislação vigente, o CHUA aplica o preconizado.

O CHUA considera ter adotado as medidas adequadas, não tendo
contudo de momento possibilidade de documentar resultados.

Resultados quanto à igualdade entre
mulheres e homens
O CHUA considera ter adotado as medidas adequadas, não

Principais riscos associados à não
discriminação.

tendo contudo de momento possibilidade de documentar

Em termos de relações empresariais

resultados.

Apesar do CHUA espelhar o adequado nas cláusulas contratuais
aquando do tratamento dos procedimentos de contratação pú-

Principais riscos associados à igualdade
entre mulheres e homens

blica pelo Serviço de Aprovisionamento, este risco existe.

Em termos de relações empresariais

Em termos dos serviços

As relativas à situação dos trabalhadores de entidades tercei-

A pressão do trabalho e do elevado número de doentes para

ras a prestar trabalho no CHUA, como é o caso dos serviços
concessionados.

atender, associado a muito trabalho a realizar pelos profissionais
disponíveis, pode levar em alguns momentos, a uma menor atenção à diferença, podendo propiciar situações de discriminação.

Em termos dos serviços
Não foi efetuado levantamento que permita referir este aspeto.
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Direitos humanos
Políticas seguidas pelo CHUA quanto aos
direitos humanos
O CHUA é caraterizado pela preocupação com a humanização
na prestação de cuidados de saúde e entende a saúde na aceção
definida pela OMS, atendendo à pessoa como um todo, pelo que
existe no CHUA um cuidado com estas matérias, à semelhança de
todo o SNS.

Diligências aplicadas quanto aos direitos
humanos
Ao cumprir a legislação vigente e as boas práticas profissionais, o
CHUA aplica o preconizado.
Quanto à investigação em seres humanos, as práticas estabelecidas no Centro de Formação e Investigação Científica e o controlo
exercido pela Comissão de Ética asseguram o adequado cumprimento da Lei e a necessária atenção a estas questões.

Resultados quanto aos direitos humanos
O CHUA considera ter adotado as medidas adequadas, não tendo

Combate à corrupção e às
tentativas de suborno
Políticas seguidas pelo CHUA no combate à
corrupção e às tentativas de suborno
O CHUA tem um auditor interno e um serviço de auditoria.
O CHUA tem plano de gestão de riscos de corrupção e infrações

conexas, embora esteja desatualizado, estando à data em processo de revisão.

Diligências aplicadas no combate à
corrupção e às tentativas de suborno
O Auditor Interno do CHUA e o Serviço de Auditoria do CHUA
promovem as ações previstas nesta matéria, conforme definido
legalmente e preconizado pelas melhores práticas.

Resultados relativos ao combate à
corrupção e às tentativas de suborno
A capacidade de medir e apresentar resultados está aquém do
esperado, conforme documenta o relatório de governo societário
e outras secções do presente documento, resultante das frequen-

contudo de momento possibilidade de documentar resultados.

tes alterações orgânicas ocorridas desde 2013.

Principais riscos associados aos direitos
humanos

Principais riscos associados ao combate à
corrupção e às tentativas de suborno

Em termos de relações empresariais

Em termos de relações empresariais

Um dos riscos, nomeadamente pelo caráter de hospital univer-

O foco deve estar nos termos contratuais com fornecedores e

sitário com elevados níveis de atividades de investigação e de
ensaios clínicos, é a experimentação em humanos no âmbito da
introdução de novos medicamentos.

Em termos dos serviços
A diversidade sociocultural e linguística dos utentes constitui o
principal risco. Os profissionais do CHUA mantêm-se alerta para
os riscos de diversa ordem, nomeadamente na dificuldade de comunicar e na dissonância cognitiva entre o profissional, inserido
na sociedade portuguesa e alguns utentes, não documentados,
fragilizados e incapazes de fazer valer os seus direitos.

nas práticas profissionais e administrativas, nomeadamente do

serviço de aprovisionamento do CHUA e dos principais serviços
geradores de despesa.

Em termos dos serviços
As dificuldades reforçar a transparência e em detetar e combater
os riscos de corrupção e das tentativas de suborno colocam como

efeito potencial principal a degradação do volume e nível de ser-

viços prestados e a eficiência conseguida, com consequências no
acesso dos utentes, avolumar das listas de espera e demora da
resposta às situações clínicas merecedoras de atenção.
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Política de diversidade
Define o art.º 4.º DL 89/2017 (28.jul) que o CHUA apresente diversidade nos seus órgãos de administração e de fiscalização,
designadamente, em termos de idade, sexo, habilitações e antecedentes profissionais, explicitando os objetivos dessa política de
diversidade, a forma como foi aplicada e os resultados no período
de referência.
A definição da referida política, a sua aplicação e os seus resultados não estão ao alcance do CHUA, resultando da prática política
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e administrativa da tutela.
Ainda assim, observa-se o cumprimento de política de diversidade, porquanto a idade, sexo, habilitações e antecedentes
profissionais dos membros dos órgãos de administração e de
fiscalização pode ser facilmente verificada pelos elementos curriculares públicos e constantes no relatório de governo societário.
Pelo exposto, o relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas
de governo societário não carece de conter explicação para o não
cumprimento da política de diversidade.

Indicadores-chave de
desempenho
Os indicadores-chave de desempenho relevantes para a atividade específica do CHUA constam da análise de desempenho do
contrato-programa, conforme se apresenta em ponto próprio do
presente relatório de gestão e contas.

Relatório de Governo Societário
de 2019
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do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.

Anexo
XI.2
Extrato da ata
da reunião
do órgão de administração
em que haja sido
deliberada a aprovação
do RGS 2019
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Anexo
XI.3
Relatório
do órgão de fiscalização
a que se refere o n.º 2 do art.º 54.º do RJSPE
Relatório
do Conselho Fiscal
do CHUA
sobre o RGS 2019

125

XI ● Anexos do RGS

Relatório de Governo Societário 2019

126

[Inserir o conteúdo respetivo]

XI ● Anexos do RGS

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

127

XI ● Anexos do RGS

Relatório de Governo Societário 2019

128

Relatório de Governo Societário
de 2019

XI ● Anexos do RGS

Centro Hospitalar Universitário do Algarve

do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E.

Anexo
XI.4:
Evidência da apresentação à IGF
da declaração a que se refere o art.º 52.º do RJSPE
dos membros do Conselho de Administração:
da Senhora Presidente,
Dra. Ana Paula Pereira Gonçalves;
do Senhor Vogal Executivo,
Dr. Hugo Miguel Guerreiro Nunes;
da Senhora Vogal Executiva,
Prof.ª Doutora Helena Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão;
do Senhor Vogal Executivo – Diretor Clínico,
Dr. Mahomede Aíde Ibraimo Americano;
da Senhora Vogal Executiva – Enfermeira Diretora,
Dra. Maria Filomena do Rosário Rafael Martins.
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