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ACORDO MODIFICATIVO AO CONTRATO-PROGRAMA - 2022 

 

Entre: 

 

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P., representada pelo 

Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Victor Herdeiro, com poderes para outorgar o ato, 

doravante designada de “ACSS”;  

 

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO Algarve, I.P., representada pelo 

Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Paulo Morgado, com poderes para outorgar o ato, 

doravante designada de “ARS”;  

E 

O CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E.P.E., representado 

pela Presidente do Conselho de Administração, Dra. Ana Varges Gomes, com poderes para 

outorgar o ato, doravante designado por Hospital. 

 

Cláusula Única 

 

1. Pelo presente Acordo Modificativo as Partes prorrogam para 2022 o Contrato-programa 

para a definição de objetivos do plano de atividades do Hospital que foi estabelecido para o 

triénio 2017-2019, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 28 

de dezembro de 2016. 

 

2. É igualmente alterado o Anexo ao Contrato-programa mencionado no número anterior, 

conforme previsto na Cláusula 1ª, n.º 2 deste último, para vigorar em 2022. 

 

3. O presente Acordo produz efeitos a 1 de janeiro de 2022. 

 

Celebrado aos 6 dias do mês de abril de 2022. 
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PRIMEIRO OUTORGANTE 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

 

_________________________________ 

 

SEGUNDO OUTORGANTE 

Administração Regional de Saúde Algarve, I.P. 

 

_________________________________ 

 

TERCEIRO OUTORGANTE 

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

 

_________________________________ 

 

 

 



Cláusulas específicas para o ano 2022

Anexo ao Contrato - Programa



8. A verba relativa a custos de contexto a que o Hospital terá direito (se aplicável), no 
âmbito do presente Contrato-programa é de 40.781.455,48 €.

1. Como contrapartida pela produção realizada, incentivos institucionais contratados e 
verbas correspondentes a custos de contexto (quando aplicável), o Hospital receberá o 
valor máximo de 225.395.783,00 € no ano de 2022, ao qual poderá acrescer o valor de 
episódios cirúrgicos programados correspondentes a utentes inscritos na LIC de outro 
Hospital de origem.

c) Respeitar os gastos operacionais relevantes para o cálculo do valor de EBITDA, não 
devendo estes gastos exceder o valor de 273.223.577,16 € no final de 2022;

d) Incentivar a obtenção de rendimentos operacionais próprios do Hospital, aumentando as 
receitas extra Contrato-programa;

e) Alcançar um EBITDA no valor de -30.132.755,07 € em 2022;



1. É instituído um regime de incentivos institucionais, no valor de  11.269.789,15 € 
correspondente a 5% do valor do contrato, em função do cumprimento de objetivos de 
qualidade e eficiência económico-financeira, nos termos do Apêndice II e de metodologia a 
fixar em sede de acompanhamento da execução do contrato-programa.

2. É igualmente instituído um incentivo ao desempenho das instituições, em função dos 
indicadores de performance. Este incentivo no valor correspondente de 1% do montante 
total do Contrato-programa EPE, será afeto à instituição em função de um score de 
desempenho, em termos a regular pela Tutela setorial.



O Hospital recebe um pagamento autónomo correspondente à atividade assistencial 
prestada no âmbito dos programas específicos constantes do Apêndice III.











C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC 5,00 32,9

C.4. Percentagem de gastos com trabalho extraordinário, suplementos e FSE (selecionados) no total de 
gastos com pessoal

5,00 24,2

C.1. Gastos operacionais por doente padrão
5,00 Valor do melhor do 

grupo

C.2. Doente padrão por médico ETC 5,00 55,7

B.6. Demora média antes da cirurgia 3,00 1,24

C. Eficiência 20,00

B.4. Índice de mortalidade ajustada 4,00 1,4734

B.5. Índice de demora média ajustada 4,00 1,2023

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

3,00 11,2

B.3. Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 3,00 14,5

B. Qualidade 20,00

B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias,na mesma grande categoria de diagnóstico 3,00 3,2

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

10,00
79,2

A.6. Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo 
adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes referenciados para a RNCCI

10,00
63,4

A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG 10,00 60,4

A.4. Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 10,00 68,1

A.1. Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG 10,00 31,7

A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)
10,00 70,8

100,00

A. Acesso 60,00

Objetivos Nacionais Pesos Relativos (%) Meta

APÊNDICE II
Objetivos de Acesso, Desempenho Assistencial e Eficiência

Instituição: Contratualização 2022

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE



B.5. Demora média antes da cirurgia

C. Eficiência  

C.1. Gastos com pessoal por doente padrão

C.2. Gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão

C.3. Gastos com material consumo clínico por doente padrão

C.4. Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos

A.3. Mediana de tempo de espera da LIC,em meses.

B. Qualidade

B.1. Percentagem doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo

B.2. Índice de risco e segurança do doente

B.3. Índice PPCIRA

B.4. Percentagem de aquisição de biossimilares (em quotas e por DCI)

NÍVEL DE DESEMPENHO RELATIVO (Benchmarking)

Áreas

A. Acesso

A.1. Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas

A.2. Peso das consultas externas com registo de alta clínica no total de consultas externas

U.4 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência 20,00 4,3

U.5 Rácio consultas externas/ episódios de urgência 20,00 1,1

U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento 20,00 7,1

U.3. Percentagem de episódios de urgência dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem 20,00 79,2

Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência

Pesos Relativos 
(%)

Meta

U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída verde/azul/branca 20,00 44,9



Assistência Médica no Estrangeiro

Convenções Internacionais

Incentivos aos Transplantes

Faturação de MCDT realizados por prescrição dos ACES, no âmbito da GPRSNS

Patologia Oncológica da Cabeça e Pescoço





1. Entende-se por intervenção cirúrgica ou cirurgia, um ou mais atos cirúrgicos, com o 
mesmo objetivo terapêutico e/ou diagnóstico, realizado(s) por médico cirurgião em sala 
operatória na mesma sessão.

São considerados, de acordo com o Sistema de Metainformação do Instituto Nacional de 
Estatística, I.P. (INE), os seguintes conceitos associados às prestações de saúde.

CONCEITOS ASSOCIADOS ÀS PRESTAÇÕES DE SAÚDE

APÊNDICE V



1. Entende-se como sessão de hospital de dia, uma sessão enquadrada num plano de 
cuidados individual realizado numa unidade orgânico-funcional de um estabelecimento de 
saúde, com espaço físico próprio e meios técnicos e humanos qualificados, onde o doente 
recebe cuidados de saúde de diagnóstico ou terapêutica, de forma programada, e 
permanece sob vigilância médica ou de enfermagem, por um período inferior a 24 horas.
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