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I. Introdução 

O presente relatório trimestral de execução orçamental (REO), relativo ao 3.º trimestre de 2021 (2021t3), 

apresenta indicadores de atividade assistencial, económico-financeiros e outros, enquadrados nos 

condicionalismos orçamentais, de recursos humanos e de investimento que balizam o quotidiano do Centro 

Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). 

Com a elaboração do REO 2021t3, cumpre-se: 

 O disposto no art.º 24º do DL 18/2017 (10.fev) - Regime Jurídico e Estatutos aplicáveis às Unidades de 

Saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a natureza de Entidades Públicas Empresariais (EPE), 

bem como as integradas no Setor Público Administrativo (SPA) - que prevê ainda que o REO seja 

submetido aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde;  

 O estipulado no n.º 2, art.º 25.º, DL 133/2013 (3.out) - Regime Jurídico do Sector Público Empresarial 

(RJSPE), que define que o REO compara com o plano de atividades e orçamento (PAO);  

 O n.º 4, art.º 16.º dos Estatutos (anexo II, DL 18/2017, 10.fev), que define que o presente relatório é 

analisado pelo Conselho Fiscal (CF) e pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) do CHUA;  

 A necessidade de divulgar o presente relatório e o correspondente do CF, nos termos do n.º 2 do art.º 

25.º do referido RJSPE - DL 133/2013 (3.out). 

Os dados do REO constam em diversas plataformas de informação em uso no CHUA, entre estas o SONHO, o 

SICA, o SIGLIC, o ALERT-CTH, o RHV e o SICC-AP, sendo fonte o Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão 

(SPCG) e, através deste, outros Serviços, com destaque para os de Capital Humano (SCH) e Financeiros (SF). 
 

De uma forma sintética, o período em análise permite sinalizar: 

 O desempenho organizacional do CHUA continua a ser bastante condicionado pela evolução da pandemia 

de COVID19; 

 A atividade assistencial cresce significativamente face ao período homólogo – agregadamente, +16% - e 

em parte significativa das linhas assistenciais encontra-se acima do referencial do que havia sido 

contratualizado para 2021 com a tutela; 

 O acesso à primeira consulta hospitalar e o acesso à resposta cirúrgica mantêm-se em níveis elevados; 

 Regista-se, face ao período homólogo, um aumento de profissionais em equivalência de tempo completo 

associados à prestação direta de cuidados, bem como do n.º de horas extraordinárias e de prevenção; 

 Agregadamente, o absentismo reduz-se (-12%) apesar de se manterem taxas de absentismo bastante 

elevadas nalguns grupos profissionais; 

 Os gastos totais crescem (+11%) face ao período homólogo e durante o ano de 2021 apresentam sinais 

de aceleração associando-se, em parte, ao retomar da atividade assistencial que acelerou a partir do final 

do 1.º trimestre. De forma agregada verifica-se que os gastos crescem abaixo do crescimento da atividade 

assistencial, pelo que o indicador de eficiência operacional em uso pela tutela apresenta uma evolução 

favorável; 

 A análise da evolução homóloga dos rendimentos, e consequentemente dos resultados, encontra-se 

condicionada por questões metodológicas de especialização da receita que apenas tiveram reflexo no final 

do exercício de 2020. Descontando este efeito metodológico, espera-se que os rendimentos operacionais 

cresçam abaixo dos gastos operacionais; 

 As oscilações na dívida estão essencialmente dependentes das políticas de aumentos de capital, 

extraordinárias e não antecipáveis, que são definidas pela tutela. Esta realidade mais não traduz que o 

subfinanciamento orçamental das entidades do SNS, que com o seu orçamento ordinário, não conseguem 

assegurar estabilidade na gestão da dívida; 

 Os compromissos assumidos cresciam, em final de set., 5% face ao período homólogo, verificando-se 

que a taxa de execução à data, face ao orçamentado, para o exercício era de 99,9%. Não podemos olvidar 

que o trânsito de compromissos de exercício anterior é superior a 70M€, “consumido” à cabeça uma parte 

muito significativa do orçamento do exercício em curso. 

Nas páginas seguintes dá-se corpo ao sumário que acima se avançou. 
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II. Análise da atividade assistencial 

A evolução da atividade assistencial em 2021, a sua comparação homóloga bem como as repercussões na 

execução do acordo modificativo (AM) de 2021 do contrato-programa (CP) do CHUA não pode ser isolada do 

contexto pandémico que assumiu expressão em Portugal a partir de março de 2020.  

A pandemia COVID19 introduziu elementos extraordinários, não antecipáveis e de evolução incerta que 

enviesam a leitura das variações verificadas e que, por tanto, carecem de devido enquadramento. 

Após a primeira vaga e um verão de 2020 com incidência relativamente reduzida na região do Algarve, com 

o Outono de 2020 assistiu-se a um crescimento expressivo que assumiu máxima magnitude em finais de 

janeiro de 2021. Neste período a organização sofreu alterações significativas com o objetivo central de levar 

resposta urgente às necessidades da população. Para tal alargou as áreas de internamento ao exterior das 

estruturas hospitalares existentes, criou uma unidade de internamento de campanha, restringiu severamente 

os circuitos internos e a oferta assistencial programada. Além do reajustamento organizacional do CHUA para 

fazer face às necessidades assistenciais, há a sinalizar o comportamento social de redução da procura de 

cuidados de saúde, que atingiu particularmente os cuidados urgentes. A partir de março de 2021, com o 

abrandamento expressivo da pressão COVID19 sobre a estrutura contingente, assistiu-se a um recuperar da 

atividade assistencial, em particular atividade programada, procurando desta feita levar resposta assistencial 

às necessidades que não puderam ser satisfeitas.  

Foi precisamente na fase mais crítica, em finais de 2020, num clima de total incerteza quanto à evolução 

pandémica, que a contratualização externa com a tutela para o exercício económico de 2021 foi realizada. 

Necessariamente tal incerteza não pode deixar de ficar vertida na proposta de contratualização efetuada pelo 

CHUA e nos referenciais contra os quais se afere agora a execução assistencial, económica e financeira. 

Sinalizamos também que as condições de pagamento associadas às prestações de cuidados de saúde para o 

exercício económico de 2021 apenas foram publicadas pela ACSS em final de fevereiro de 2021 (CN 03/2021). 

Com esta publicação, veio a ACSS incluir na esfera do financiamento via contrato-programa os medicamentos 

de cedência gratuita ambulatória para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil e psoríase em placas. Ora, tal apresenta-se pertinente porquanto aquando da negociação do 

AM para o exercício de 2021 esta circunstância não foi considerada na medida em que não era conhecida. 

Assim, o referencial anual de medicamentos encontra-se, por esta via, desalinhado. 

Tendo presente o que atrás se expôs, que durante os 9 meses de 2020 a pandemia esteve presente no 

quotidiano do CHUA em 7 meses num clima de crescimento da incidência e prevalência da doença, que durante 

os 9 meses de 2021 a pandemia esteve presente de forma muito condicionante nos primeiros 2 meses do ano 

e que os restantes meses, ainda que em prontidão de resposta, foram de recuperação e resposta às 

necessidades da população noutras patologias que não COVID19, apresenta-se abaixo a evolução assistencial 

no exercício, as principais variações homólogas, bem como a estimativa de execução do AM do ano de 2021 

para o período em análise. 

Assim, de forma sumária e tomando por referência o indicador agregado de doentes padrão é possível 

constatar que face ao período homólogo, em termos acumulados a atividade assistencial cresce acima de 16% 

e que essa variação é acompanhada por uma aceleração da atividade ao longo do ano de 2021. Apesar do 

crescimento muito expressivo a que se tem assistido e do esforço extraordinário para recuperação da atividade 

adiada por força da COVID, não é esperado que seja conseguido atingir já em 2021 o nível de atividade média 

registada antes da pandemia. 

É importante salientar também que o crescimento não é homogéneo entre as principais linhas assistenciais 

do CHUA. Por um lado a consulta externa e a atividade cirúrgica interna, que crescem cerca de 18% e 36% 

respetivamente face ao período homólogo, assumem esta dimensão de crescimento essencialmente pelos 

constrangimentos operacionais que se verificavam em 2020, onde o acesso era significativamente 

condicionado pelos circuitos de contingência implementados. 
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No internamento, apesar de se verificar crescimento homólogo significativo (11%) e acompanhado de redução 

da demora média, a quebra assistencial verificada em 2020 não foi tão expressiva.  

Na urgência o comportamento social e a perceção dos utentes têm uma influência muito significativa na 

procura de cuidados. Nesta linha, o crescimento homólogo apenas foi atingido com o Verão e mais tarde do 

que nas restantes linhas, com a alteração dos hábitos de procura deste tipo de cuidados, com a retoma da 

atividade turística e do n.º de passantes na região. 

A lista de espera para consulta externa proveniente de cuidados de saúde primários (CSP) apresenta-se 

sensivelmente ao mesmo nível que em período homólogo. Verifica-se contudo que a composição LEC é distinta 

na medida em que existem menos pedidos com TMRG esgotado e menos pedidos com tempos de espera muito 

longos. De acautelar que com a retoma progressiva da atividade dos CSP é natural que cresça o número de 

pedidos de consulta hospitalar, o que em parte já se verificou ao longo de 2021. Não se pode contudo olvidar 

que a capacidade de resposta do CHUA continua limitada, por um lado pela escassez de profissionais, por 

outro pelas condições infraestruturais, em particular do polo hospitalar de Faro, mas também pelos 

constrangimentos operacionais associados ao estado de prontidão de resposta à pandemia COVID que o CHUA 

mantém. 

A lista de inscritos para cirurgia tende a apresentar comportamento temporal semelhante à LEC ainda que 

haja um desfasamento significativo pela natureza dos cuidados prestados e pelo enquadramento em que as 

situações são resolvidas. Verificamos que em termos homólogos a LIC total cresce cerca de 5%, e que, não 

obstante, ao longo de 2021 apresenta tendência significativa de redução nos 3 indicadores (total, > TMRG e 

> 12 meses). As situações com TMRG esgotado são inclusivamente bastante inferiores às verificadas em mês 

homólogo de 2020 (-23%). De salientar que a resolutividade da LIC é essencialmente conseguida através do 

aumento da atividade cirúrgica realizada internamente, sendo que a redução muito significativa da atividade 

no âmbito do programa SIGA realizada por entidades privadas convencionadas (-34%) tem necessariamente 

um impacto na capacidade de resolução da LIC mas também na pressão para que as situações sejam 

resolvidas no CHUA. As carências de profissionais nas áreas cirúrgicas, bem como a disponibilidade de salas 

operatórias, são por demais consabidas e também elas se apresentarão condicionantes no desenvolvimento 

da capacidade de resposta da organização. 

A tabela seguinte, ao longo de duas páginas, apresenta a atividade assistencial do CHUA. 

 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

N.º de doentes padrão 37.137 12.466 27.351 43.101 16,1%

Consultas externas médicas (1) 205.916 78.819 162.297 243.965 18,5%

Primeiras consultas médicas 51.218 19.908 42.040 62.649 22,3%

Das quais, primeiras CTH 20.907 7.512 16.583 25.419 21,6%

Consultas subsequentes médicas 154.698 58.911 120.257 181.316 17,2%

Consultas não médicas 40.475 11.614 24.351 35.952 -11,2%

Internamento: doentes saídos agudos 

(2)
18.918 6.307 13.279 20.975 10,9%

Dias de internamento 195.711 66.359 134.081 207.950 6,3%

Demora média 
2) 10 11 10 10 -4,2%

Berçários 2.570 785 1.563 2.484 -3,3%

Hospitalização domiciliária 126 52 146 230 82,5%
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Tabela 1: evolução da atividade assistencial total (valores anuais acumulados) 
Notas: 1) exclui a atividade do CMRSul; inclui saúde ocupacional; 2) exclui berçarios, hospitalização domiciliária, internamento no CMRSul e 

a unidade de convalescença. Demora média = n.º dias internamento doentes agudos / n.º doentes saídos agudos; 3) total de episódios de 

urgência, incluindo os que têm destino internamento; 4) Pedidos CTH não concluídos, provenientes dos CSP, independentemente do estado 

atual do episódio. Dados referentes ao último dia do mês: 5) Lista de Inscritos para Cirurgia não concluídos, independetemente do estado 

atual do pedido. Dados referentes ao último dia do mês. Fontes: SICA, SIGLIC e UGA, com elaboração própria do SPCG, com dados extraídos 
no término dos períodos a que respeitam. 

A atividade realizada ao abrigo do CP, e o financiamento que lhe está associado, representa uma parte muito 

significativa da atividade total realizada nos hospitais do SNS. Com efeito esta atividade compreende a totali-

dade da assistência prestada a utentes beneficiários do SNS e sempre que não exista um terceiro legal ou 

comtratualmente responsável pelos cuidados prestados. As particularidades específicas das condições e proce-

dimentos de pagamento das prestações de cuidados realizadas no âmbito do CP são anualmente publicadas 

pela ACSS, sendo a última disponível, e aplicável ao exercício económico de 2021, a circular normativa (CN) 

03/2021/DPS/ACSS (26.fev). A dotação financeira no âmbito do CP é anualmente antecipada e prevista em 

sede de AM ao CP, tendo sido fixado para o exercício de 2021 um valor global de 225,4M€, dos quais 151,6M€ 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

Atendimentos de urgência (3) 198.744 49.561 123.126 216.604 9,0%

Polivalente 78.521 21.289 50.869 86.450 10,1%

Sem destino internamento 68.488 17.873 44.037 75.818 10,7%

% com destino internamento 12,8% 16,0% 13,4% 12,3% -3,7%

Total triagens 78.019 21.199 50.648 86.148 10,4%

Triagens: branco, azul e verde 35.760 10.017 24.835 41.631 16,4%

% triagens branco, azul e verde 45,8% 47,3% 49,0% 48,3% 5,4%

Médico-cirúrgica 57.553 14.761 36.473 63.800 10,9%

Sem destino internamento 51.954 12.758 32.483 57.581 10,8%

% com destino internamento 9,7% 13,6% 10,9% 9,7% 0,2%

Total triagens 57.351 14.625 36.278 63.519 10,8%

Triagens branco, azul e verde 20.474 5.428 14.235 25.673 25,4%

% triagens branco, azul e verde 35,7% 37,1% 39,2% 40,4% 13,2%

Básica 62.670 13.511 35.784 66.354 5,9%

Sem destino internamento 62.514 13.483 35.696 66.233 5,9%

% com destino internamento 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% -26,7%

Total triagens 62.327 13.460 35.636 66.050 6,0%

Triagens branco, azul e verde 35.254 7.828 20.926 38.560 9,4%

% triagens branco, azul e verde 56,6% 58,2% 58,7% 58,4% 3,2%

Atividade cirúrgica interna 8.731 2.865 7.270 11.859 35,8%

Cirurgia programada (convencional) 2.658 807 2.187 3.611 35,9%

Cirurgia urgente 2.662 973 2.024 3.082 15,8%

Cirurgia de ambulatório 3.411 1.085 3.059 5.166 51,5%

Atividade cirúrgica transferida (SIGA) 1.403 185 430 925 -34,1%

Cirurgia convencional 608 62 105 255 -58,1%

Cirurgia de ambulatório 795 123 325 670 -15,7%

Lista de espera para consulta (4) 22.513 21.137 21.891 22.388 -0,6%

LEC > TMRG 15.642 14.693 13.329 13.168 -15,8%

LEC > 270 dias 11.727 10.587 9.779 8.618 -26,5%

Lista de inscritos para cirurgia (5) 8.926 9.699 9.691 9.351 4,8%

LIC > TMRG 6.244 5.843 5.477 4.822 -22,8%

LIC > 365 dias 2.191 3.892 3.012 2.624 19,8%
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diretamente associados a linhas de produção assistencial, 11,3M€ por desempenho institucional e 62,5M€ 

referentes a subsidiação através de financiamento de custos de contexto. 

Assim, na medida em que se antecipou que aproximadamente 67% do financiamento público do CHUA estaria 

diretamente associado ao cumprimento da atividade assistencial, torna-se importante aferir a execução do 

contratualizado ajustado ao período em análise. Aqui chegados é importante salientar que a metodologia de 

aferição da execução do contratualizado é feita em valor monetário, que o montante global do contrato não 

pode ser ultrapassado, que existem múltiplas linhas assistenciais cuja produção marginal, ie, que excede a 

quantidade contratualizada, está truncada a 10% ou 15% e que o preço unitário de cada unidade marginal 

produzida é, em muitos casos, uma fração do preço unitário previsto.  

Agregadamente, verifica-se uma taxa de execução face à produção contratualizada, ajusta-da ao período, de 

99,3%. Consta em anexo detalhe da estimativa de execução e dos proveitos associados ao AM 2021.  

Salienta-se que o CHUA tem o valor máximo de especialização atingido num conjunto muito significativo de 

linhas assistenciais, designadamente consulta externa, ambulatório hospitalar agrupável em GDH e urgência.  

No internamento, apesar de agregadamente o CHUA verificar um número de doentes saídos acima do 

contratualizado, a distribuição por tipo de GDH não apresenta distribuição homogénea. Por um lado os GDH 

médicos e os GDH cirúrgicos urgentes apresentam execução de proveitos muito próxima do máximo. Por outro 

os GDH cirúrgicos programados estão afastados do valor previsto. 

Existem contudo linhas assistenciais - em particular aquelas que careciam de maior antecipação e 

programação de cuidados, e que portanto exigiam uma estrutura hospitalar não condicionada pelos circuitos 

contingentes COVID – que se encontram afastadas do referencial contratualizado. Referimos aqui a área 

hospital de dia, os programas de gestão da doença crónica, o tratamento cirúrgico da obesidade. 

A tabela seguinte sintetiza a execução do acordo modificativo do contrato-programa do CHUA com o SNS. 

 
Tabela 2: execução do AM de 2021 do CP (valores anuais acumulados) 
Notas: valores ajustados ao período em análise assumindo uma distribuição linear ao longo do ano, ie, o valor contratado corresponde ao 

somatório dos duodécimos dos valores inscritos no AM. Fontes: SICA, SIGLIC e UGA, com elaboração própria do SPCG, com dados extraídos 

no término dos períodos a que respeitam. 

A área dos medicamentos de cedência gratuita ambulatória merece também uma sinalização pelos motivos já 

avançados acima. A verba anual prevista para financiamento desta linha foi de 2,75M€, diretamente executada 

em duodécimos. Sucede que com a inclusão da artrite reumatoide, só prevista pela ACSS em finais de fevereiro 

de 2021, os gastos com medicamentos cedidos gratuitamente em farmácia ambulatória que potencialmente 

seriam abrangíveis pelo CP eram, em finais de setembro já de quase 3,6M€. 

De referir que o CHUA cedo antecipou o potencial desalinhamento entre as estimativas vertidas no AM e o de-

semrolar da atividade assistencial, substancialmente mais favorável do que o antecipado em finais de 2020 

aquando da negociação do CP com a ARS. Assim, crendo estarem reunidas condições supervenientes e extra-

ordinárias, entendeu o órgão de gestão do CHUA propor à Exma. Tutela Adenda ao AM do CP que viabilizasse 

uma readequação da distribuição do financiamento associado ao AM, designadamente redução da verba de 

subsidiação associada a custos de contexto e aumento das quantidades e financiamento pela produção. 

Produção base
Produção 

marginal

Valor da Produção 113.697.102 110.666.642 2.246.450 112.913.093 99,3%

Custos de Contexto 46.897.393 46.897.393 46.897.393 100,0%

Total do Contrato 160.594.495 157.564.036 2.246.450 159.810.486 99,5%

Incentivos Financeiros 8.452.342

Contratado

Realizado
Estimativa de 

especialização

Taxa de 

execução
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III. Análise ao capital humano 

A gestão do CHUA está sujeita a um quadro normativo complexo e que limita a autonomia gestionária a vários 

níveis, designadamente em termos de seleção e recrutamento, de gestão das pessoas, em termos 

remuneratórios. Neste quadro, é premente a aprovação e implementação de regimes excecionais de 

recrutamento e fixação de profissionais de saúde ao SNS e mais especificamente ao CHUA com efeitos a médio 

e longo prazo, que possam reverter a erosão do mapa de pessoal e o progressivo e paulatino desgaste do 

nosso Capital Humano em Saúde. 

Por força das leis orçamentais aprovadas anualmente, e, in casu, a LOE 2021, o número de trabalhadores 

efetivos por categoria e carreira profissional existentes a 31.dez.2020 é o número máximo de efetivos a 

considerar na contratação de profissionais durante o ano de 2021, sem necessidade de solicitar autorização 

caso a caso pelo Ministério da Saúde e das Finanças - como aliás ocorre sempre que se pretende contratar 

profissional além desse número de efetivos a 31.dez do ano anterior. 

Incremento do número de profissionais pelo contexto epidemiológico 

No período em análise verifica-se um aumento de profissionais nas carreiras de assistente operacional (16%), 

de enfermagem (8%), e técnica superior de diagnóstico e terapêutica (12%), face ao período homólogo do 

ano anterior. 

Esse aumento reflete o número de profissionais contratados ao abrigo das normas excecionais aprovadas em 

contexto pandémico, que tornaram possível, até ao final de junho de 2021, contratar profissionais de saúde, 

quer nas áreas assistenciais diretas, quer nas áreas de suporte, desde que tal se justificasse como uma 

necessidade gerada pelo contexto pandémico e com o objetivo de fazer face a esse mesmo contexto 

pandémico, contratos esses que se mantêm em vigor através de contratos de trabalho a termo incerto. 

Considerando a autorização superiormente concedida, o CHUA contratou profissionais que se revelaram 

essenciais para fazer face ao período pandémico, nomeadamente médicos, enfermeiros, técnicos das áreas de 

diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, posto que foi 

necessário que todo o Capital Humano do CHUA canalizasse a sua ação para fazer face às necessidades geradas 

pelo contexto, para corresponder aos circuitos especiais que tiveram que ser criados, à preparação de espaços, 

à pressão de pensar, decidir e agilizar mudanças de um dia para outro. 

Nesta fase da pandemia, urge olhar para as chamadas “contratações COVID” e assumir a mais-valia que 

consubstanciaram, tendo sido um dos incontornáveis fatores que ditaram o sucesso do CHUA na resposta à 

pandemia no quadro do SNS. 

Ora, muito embora tenha de facto existido um aumento do número de profissionais durante os anos de 2020 

e 2021, designadamente na carreira de enfermagem, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 

assistentes técnicos e assistentes operacionais, designadamente para fazer face às novas necessidades 

geradas em contexto hospitalar pelo contexto pandémico, continua a registar-se carência de profissionais de 

modo transversal, nas várias carreiras que compõem o tecido organizacional do CHUA, tendo nomeadamente 

em conta os ratios por número de utentes e as normas de dotações seguras. 

A erosão do mapa de pessoal médico e clara dificuldade em atrair profissionais para as equipas de 

especialidade, com o crescimento da contratação de prestações de serviços médicos, são fatores que impactam 

significativamente no desempenho organizacional. Por outro lado, considerando os constrangimentos 

associados ao elevado número de profissionais adstritos a funções com grau de complexidade mais 

diferenciado e grau de autonomia técnica superior ao que é inerente à sua carreira e categoria profissional, 

foi diagnosticada como uma necessidade urgente, nos últimos PAO, a necessidade de regularizar estes vínculos 

contratuais numa estratégia de retenção de talentos, corrigindo as situações contratuais jurídico-

funcionalmente desajustadas, que se espera ver refletida na análise dos trimestres subsequentes. 
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O mapa de pessoal como instrumento da gestão de pessoas 

No mapa de pessoal para 2021 foi prevista a existência de 4.772 postos de trabalho, a que acrescem os 63 

lugares previstos no D 7534-A/2021 (29.jul), e os 12 lugares previstos no D 2753/2020 (28.fev), conjugado 

com o D 9655/2020 (07.out) e D 2096/2021 (25.fev), perfazendo assim um total de 4.847 lugares. 

O CHUA regista carência de pessoal, e em especial na carreira médica, atento o estabelecido quer pela ACSS, 

quer pelos colégios das especialidades da Ordem dos Médicos. Este défice impede um bom desempenho 

assistencial, contribui para a insatisfação, desmotivação e exaustão (burnout). Acresce ter o corpo clínico um 

grande número de profissionais com mais de 50 anos e de muitos médicos exercerem o seu direito a não 

realizar mais do que as 200 horas de trabalho suplementar a que estão obrigados por lei.  

O CHUA, sendo um Centro Hospitalar periférico, não tem facilidade na atração de profissionais para exercer 

funções de forma estável e a tempo completo. Nos vários processos de recrutamento de pessoal médico, além 

de serem procedimentos morosos, resultam em vagas não ocupadas pela inexistência de candidatos. A 

contratação de médicos em regime de prestação de serviços, através de empresa ou por avença, bem como 

o recurso ao regime de trabalho extraordinário, tem sido a via possível para assegurar a atividade assistencial.  

No mapa de pessoal de 2021 estão previstos 505 lugares para a carreira Médica sendo que, no decurso do 

ano se tem verificado uma diminuição do número de profissionais por motivo de aposentação e denúncia de 

contrato, nomeadamente nas especialidades de Anestesiologia, Dermatologia, Pediatria e Ortopedia. 

A tabela seguinte, referente à carreira médica, explicita o número de profissionais e, através da carga de 

trabalho suplementar e do número de avençados e outros, evidencia o défice de profissionais ao serviço. 

 
Tabela 3: profissionais da carreira médica por tipo de vínculo contratual 
Notas: Não estão considerados os médicos internos do "ano comum” de formação; valores acumulados. Fonte: RHV e SCH. 

No âmbito da carreira de enfermagem, o mercado de trabalho tem-se tornado mais competitivo. A elevada 

sobrecarga de trabalho nesta carreira tem gerado, por um lado, uma enorme rotação (turnover), e por outro 

lado, um elevado número de baixas médicas, com impacto na gestão das equipas.  

No mapa de pessoal de 2021 estão previstos 1.763 lugares para a categoria de enfermagem tendo-se 

constatado um elevado número de denúncias de contrato apresentadas nos últimos meses. Tal tem constituído 

uma enorme perda para o Capital Humano do CHUA, posto que, ainda que seja legalmente possível contratar 

enfermeiros para suprir as necessidades geradas com estas ausências, o mercado de trabalho não tem 

disponíveis profissionais que detenham a competência (know-how) dos profissionais saídos, nem o número de 

profissionais disponíveis é suficiente para colmatar as necessidades geradas. 

No âmbito das restantes carreiras da saúde, constata-se um aumento generalizado do número de profissionais 

em ETC face ao período homólogo do ano anterior.  

Nas carreiras gerais, houve de facto um aumento do número de assistentes operacionais. Porém, é de salientar 

que a elevada sobrecarga de trabalho nesta carreira tem gerado, por um lado, uma enorme rotação e por 

outro que nesta carreira se registe um elevado número de baixas médicas, com impacto na gestão das equipas. 

Nas carreiras de técnico superior e de assistente técnico, essenciais nas áreas de suporte, ocorreu um 

decréscimo do número de efetivos até meados de 2020 com uma recuperação do número de efetivos no final 

N.º 

ETC / 

40h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

40h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

40h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

40h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

40h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

Total 835 182.068 905 69.985 870 133.758 873 201.071 4,6% 10,4%

N.º médicos 

especialistas
421 144.070 433 54.139 432 102.477 443 156.072 5,2% 8,3%

N.º médicos 

internos a partir 

2.º ano (formação 

especifica)

203 37.999 233 15.846 220 31.281 202 44.999 -0,5% 18,4%

N.º médicos 

avenças + 

empresas

211 239 218 228 8,1%

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021
Var. homóloga 

set.21 / set.20
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desse ano, registando-se um aumento neste ano face ao período homólogo do ano anterior - esta erosão das 

equipas ao longo do tempo e a desmotivação associada à demora nos processos de requalificação profissional, 

que agora se procura reverter, originou bastantes desafios na gestão da atividade e dos processos, dificultando 

a implementação de projetos de melhoria nas áreas de gestão, administrativas e de suporte à atividade 

assistencial.  

A tabela seguinte, referente a todas as restantes carreiras que não a médica, explicita o número de 

profissionais e, através da carga de trabalho suplementar, evidencia o défice de profissionais ao serviço. 

 
Tabela 4: profissionais de todas as carreiras, que não a carreira médica, por tipo de vínculo contratual 
Notas: inclui todos os vínculos; valores acumulados. Fonte: RHV e SCH. 

Absentismo 

Apesar da redução do absentismo ao longo de 2021 e face a 2020, os níveis mantêm-se elevados, em 

particular nas carreiras de enfermagem, e dos assistentes operacionais. Trata-se de absentismo de curto 

prazo, por doença ou assistência à família, e também de longo prazo, por licença de maternidade, doença 

prolongada, designadamente na sequência de exaustão (burnout). Não é despiciendo acrescentar que os 

profissionais de saúde estão extremamente cansados, ao fim de quase dois anos de laboração em contexto 

pandémico. A tabela seguinte sintetiza apresenta o nível de absentismo por grupo profissional. 

 
Tabela 5: absentismo 
Nota: valores acumulados. Fonte: RHV e SCH. 

N.º 

ETC / 

35h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

35h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

35h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º 

ETC / 

35h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

N.º ETC 

/ 35h

N.º horas 

extra + 

preven-

ções

Total 2.752 198.792 3.029 109.213 2.972 159.077 3.061 225.130 11,2% 13,2%

N.º 

enfermeiros
1.639 123.314 1.722 72.560 1.697 109.948 1.768 159.794 7,9% 29,6%

N.º 

assistentes 

operacionais

1.081 75.218 1.272 36.555 1.239 48.947 1.257 64.998 16,3% -13,6%

N.º pessoal 

dirigente
32 260 35 98 36 182 36 338 12,5% 30,0%

N.º técnicos 

superiores 

saúde

69 11.702 73 4.799 74 8.224 72 12.033 4,3% 2,8%

N.º técnicos 

superiores
96 11.144 98 4.543 99 7.936 99 11.770 3,1% 5,6%

N.º técnicos 

superiores 

diagnóstico e 

terapêutica

339 27.983 371 12.650 377 18.220 378 26.451 11,5% -5,5%

N.º 

assistentes 

técnicos

509 9.861 539 7.442 542 9.213 543 11.397 6,7% 15,6%

N.º outros 

profissionais
25 11.355 25 3.869 24 7.165 25 10.564 0,0% -7,0%

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021
Var. homóloga 

set.21 / set.20

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021
Var. hom. 

set.21 / set.20

Total 13,0% 12,0% 11,4% 11,5% -11,5%

Médico 10,3% 9,0% 8,7% 8,2% -20,4%

Enfermeiro 12,8% 12,8% 12,3% 12,5% -2,3%

Assistente operacional 15,1% 14,7% 13,5% 14,0% -7,3%

Outros profissionais 13,3% 10,2% 9,5% 9,6% -27,8%
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IV. Análise económico-financeira 

Enquadramento histórico 

É consabido que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) padece de forma crónica e persistente de 

suborçamentação e de subfinanciamento e que se verificou particular agravamento no período compreendido 

entre 2011 e 2015. As transferências para o SNS, em particular para os Hospitais, e que inicialmente são 

previstas nos orçamentos de Estado (oE) têm-se mostrado consistentemente insuficientes para a prossecução 

das suas missões sociais, obrigando a injeções extraordinárias durante os exercícios, de modo a não abalar 

fortemente a operação e que as dívidas globais se mantenham em patamares minimamente estabilizados. 

A tal associa-se a crescente perda de atratividade das carreiras de pessoal da saúde, com a consequente perda 

de profissionais e/ou alteração na distribuição dos tipos de vínculo. Também o condicionamento do 

investimento tem sido significativo, levando a reduzidos orçamentos de investimento e à utilização frequente 

dos orçamentos de exploração, eles próprios também escassos, para fazer face a necessidades urgentes e não 

programadas de investimento. 

Em 2020, com o surgir da pandemia de COVID19, foi necessário assegurar uma resposta distinta à população, 

não antecipada, exigindo plasticidade e flexibilidade assistencial a que se associou um esforço financeiro 

inusitadamente acrescido aos prestadores do SNS. 

O CHUA tem sentido tudo isto, com a agravante de ser o único prestador (público) de cuidados de saúde 

diferenciados em todo o Algarve. Encontra-se numa posição geográfica particular, periférica face aos grandes 

centros urbanos, com uma dispersão geográfica muito significativa e uma distância bastante elevada da 

restante rede pública de referência. Em consequência, em várias linhas assistenciais, assegura serviços 

essenciais com custos significativamente mais elevados em prol de toda a comunidade que com ele conta para 

a proteção na doença e promoção da saúde. A título meramente exemplificativo, com todo o consumo de 

recursos associado e implicação na capacidade de programação assistencial, atente-se que o CHUA, para servir 

os cerca de 460.000 residentes e os passantes em toda a Região, que mais do que triplica nos meses de maior 

procura turística, mantém abertas 10 portas de urgência, 365 dias por ano, 24h por dia, nomeadamente 4 

Serviços de Urgência Básica, 2 Serviços de Urgência Geral de Adultos, 2 Serviços de Urgência Ginecológica / 

Obstétrica e 2 Serviços de Urgência Pediátrica. 

No plano metodológico e para a análise que abaixo se detalhará importa desde já sinalizar alguns pontos. Por 

um lado, as demostrações financeiras compreendem dois pressupostos, sendo que um deles é o da 

continuidade e o outro o do regime de acréscimo ou periodização económica. Segundo o regime de acréscimo 

(por contraponto com o chamado regime de caixa), as demonstrações financeiras são preparadas de modo a 

refletir as várias transações nos períodos a que se referem, independentemente de ter ocorrido ou não o seu 

pagamento ou recebimento. Esta situação ocorre para gastos e rendimentos. No caso de gastos temos, a título 

de exemplo, os exames e tratamentos requisitados ao exterior, onde as faturas chegam ao CHUA em momento 

muito posterior à prestação do serviço. Outro exemplo é o reconhecimento no período devido das férias e 

subsídio de férias a que os colaboradores do CHUA têm direito no ano seguinte, mas cujo gasto deve ser 

reconhecido no ano a que diz respeito. Por outro lado podemos ter rendimentos que dizem respeito a 

determinado período e relativamente aos quais não tenhamos ainda um documento de suporte. Como exemplo 

o adiantamento do contrato programa, que só se materializa em emissão de fatura aquando do fecho do 

mesmo, situação que pode acontecer com um hiato temporal mais dilatado por consequência da alteração dos 

critérios de faturação, por parametrização central dos Sistemas de Informação para que a faturação possa 

ocorrer, ou ainda por alterações à codificação clínica. Todos estes fatores são parcial ou totalmente externos 

ao CHUA mas condicionam o relato contabilístico, financeiro e orçamental, e todas as análises que deles 

possam depender. Os dados da execução são os exportados do programa de Contabilidade SICC-AP e 

reportados mensalmente à ACSS, UNILEO e SIRIEF. 

O presente capítulo apresenta uma análise económico-financeira sucinta do CHUA, tomando sempre que 

possível por referência o período homólogo ou o crescimento no exercício para evidenciação das variações. 
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Gastos 

Dos dados da atividade económica global do período em análise apresentados no quadro abaixo, destaca-se: 

 Os gastos totais registam um aumento de 11% em comparação com o período homólogo. A atividade 

assistencial cresce, aferida pelo n.º de doentes padrão, 16% no mesmo período (ver capítulo referente 

a atividade assistencial) pelo que é possível concluir pelo aumento da eficiência produtiva face ao 

período homólogo; 

 A estrutura de gastos foi: pessoal (52%), CMVMC (29%), FSE (16%) e restantes gastos (3%); 

 Em termos homólogos, houve aumentos, de +17% nos CMVMC, +5% nos FSE e +10% no pessoal; 

 No exercício verifica-se, entre trimestres, um aumento do gasto médio mensal nos CMVMC (+1%) e 

nos FSE (+3%), comportamento esperado na medida em que a retoma da atividade se iniciou 

precisamente no segundo trimestre de 2021 e tem acelerado ao longo do ano. Agregadamente, os 

gastos totais médios mensais apresentam uma tendência decrescente entre trimestres em 2021 (-

1%), justificado em parte por condicionalismos metodológicos, i.e., os gastos com pessoal no segundo 

trimestre, devido ao pagamento das férias e subsídio de férias, por acréscimos de gastos, apresentam 

uma variação negativa; 

 As depreciações diminuíram (-7%) face ao período homólogo e encontram-se registadas por 

estimativa, sendo que a mesma foi reavaliada tendo em atenção as depreciações definitivas de 2020. 

A tabela seguinte lista os gastos por conta do sistema de normalização contabilística para as administrações 

públicas (SNC-AP), trimestralmente em 2021 e com a variação hómologa face a 2020. 

 
Tabela 6: gastos nos trimestres de 2021 e no trimestre homólogo de 2020, por conta do SNC-AP 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (CMVMC) 

O CMVMC apresenta um aumento homólogo de 17%, sendo os produtos farmacêuticos e o material de 

consumo clínico as rubricas que mais contribuem para este aumento, 15% e 23% respetivamente (para 

detalhe, ver anexo). De salientar que o aumento dos consumos está diretamente relacionado com o aumento 

da atividade assistencial, que cresce 16% (ver capítulo da atividade assistencial). Estão assim refletidos os 

aumentos dos gastos com medicamentos e o esforço financeiro para responder à pandemia, nomeadamente 

em aquisição de EPI, produtos para a realização de testes laboratoriais e para assegurar condições de 

segurança para utentes e profissionais da saúde. 

A dispensa gratuita de medicamentos (ver anexo) representa cerca de 56% dos gastos com medicamentos e 

verifica um aumento de 7% face ao período homólogo. Em valor absoluto destaca-se o custo médio com 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

178.697.441 67.719.894 128.950.728 197.552.669 10,6%

60
Transferências e subsídios 

concedidos
0 0 0 0

61
Custo mercadorias vendidas e 

matérias consumidas
48.918.153 18.592.224 37.845.222 57.076.511 16,7%

62
Fornecimentos e serviços 

externos
30.359.699 10.040.359 20.839.408 31.959.175 5,3%

63 Gastos com o pessoal 93.948.181 37.906.140 66.179.754 103.260.146 9,9%

64
Gastos de depreciação e de 

amortização
3.355.159 1.023.050 2.162.666 3.108.655 -7,3%

65 Perdas por imparidade 0 0 0 0

66
Perdas por reduções de justo 

valor
0 0 0 0

67 Provisões do período 0 0 0 0

68 Outros gastos e perdas 2.089.050 149.904 1.904.523 2.119.096 1,4%

69
Gastos e perdas por juros e 

outros encargos
27.199 8.217 19.155 29.086 6,9%

Total Gastos
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medicamentos cedidos em ambulatório, por doente, nas patologias de memofilia (37m€), hepatite C (7m€) e 

esclerose múltipla (7m€). Recorde-se que nesta área o CHUA tem pouca capacidade de intervenção uma vez 

que estamos perante a dispensa gratuita de medicamentos, prescrita em legislação ao abrigo do DL 13/2009, 

alterado posteriormente pelo DL 75/2013. 

Fornecimentos e serviços externos (FSE) 

Na rubrica de FSE, atingiu-se um gasto total de 32M€, o que representa um aumento de +5% face ao período 

homólogo. Em 2021, os gastos médios mensais com FSE apresentam uma tendência crescente entre 

trimestres (+3,0%), sendo que o crescimento do 1.º para o 2.º trimestre, foi, como esperado, mais expressivo, 

pelo retomar da atividade, após os constrangimentos mais severos do período pandémico. 

Os maiores aumentos em valores absolutos face ao período homólogo (ver anexo) verificam-se nas rubricas 

de trabalhos especializados, conservação e reparação, honorários e meios complementares de terapêutica. Na 

rubrica de trabalhos especializados, o maior acréscimo verifica-se nos serviços médicos prestados por 

empresas de serviços, correspondendo a uma variação de 817m€ face a set.2020. De notar que, 

metodologicamente, nas rubricas de MCT – radioterapia, internamentos SIGIC e serviços de alimentação, o 

custo especializado em 2021 é feito por estimativa, baseada no duodécimo executado de 2020, havendo lugar 

a reversão aquando do lançamento da fatura respetiva. 

Gastos com pessoal 

O número de trabalhadores das entidades que integram o SNS tem aumentado ao longo dos últimos anos, 

não sendo o CHUA exceção. 

Os gastos com o pessoal no trimestre em análise ascenderam a 103,3M€, correspondendo a um aumento de 

10% face ao período homólogo. Este valor encontra-se em linha com o aumento de 10% referente ao n.º de 

profissionais em horário ETC face ao período homólogo (ver capítulo anterior, relativo ao capital humano). Os 

aumentos verificados associados à pandemia COVID19, seja para reforço da resposta direta, seja através da 

recuperação de atividade programada (cirurgia e consultas adicionais). 

As rubricas onde se verificam os maiores aumentos em termos absolutos são remunerações certas e 

permanentes com um aumento de +4,4M€ (+7%) destacando-se a rubrica de pessoal em regime de contrato 

individual de trabalho a termo resolutivo incerto, horas extraordinárias com uma variação de +1,1M€ (+14%) 

e outros abonos variáveis com uma variação de 0,8M€ (+61%), referente a atividade adicional realizada pelos 

profissionais em modalidade remuneratória alternativa, fora do seu horário normal de serviço, visando quer a 

resposta ao contexto pandémico quer ao incremento da resposta cirúrgica interna (ver capítulo da atividade 

assistencial). 

Rendimentos 

Os rendimentos no trimestre em análise ascendem a 172,8M€, representando um aumento face ao período 

homólogo de 17%, salvaguardando a ressalva metodológica que se sinaliza infra. 

As prestações de serviços e concessões englobam a produção total, nomeadamente ao SNS e a terceiros 

pagadores. O valor estimado da receita proveniente do SNS via contrato-programa apresenta um peso total 

na receita do hospital de aproximadamente 95%. O CP compreende o financiamento da produção realizada 

(especializado na rubrica prestações de serviços e concessões), o financiamento dos custos de contexto 

(especializado na rubrica transferências e subsídios correntes obtidos) e o financiamento do desempenho 

assistencial (especializado na rubrica prestações de serviços e concessões). Os valores associados à execução 

do CP são reconhecidos e especializados e revertidos com a fatura final, cuja emissão é realizada em exercício 

posterior e depende da reunião de condições para tal e de indicação superior da tutela. 

A prestação de serviços do SNS apresentam um aumento de +4% face ao período homólogo (ver anexo), 

associado ao aumento da atividade assistencial enquadrável no âmbito do CP, nomeadamente na área da 

consulta externa, da atividade ambulatória agrupável em GDH e da urgência. A evolução da atividade 

assistencial bem como da execução do AM de 2021 ao CP encontram-se detalhadas no capítulo relativo à 



Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE  IV. Análise económico-financeira 

 

atividade assistencial. 

Quanto aos restantes rendimentos, destacamos um aumento face ao período homólogo, atribuível à 

contabilização dos custos de contexto de 2021. Este valor encontra-se contabilizado na rubrica transferências 

e subsídios correntes obtidos, e apresenta um acréscimo de 70%. Esta verba é destinada a compensar 

situações extraordinárias que se verificam na entidade coberta pelo AM em termos de produção hospitalar. 

Alerta-se contudo para o facto das variações homólogas encontradas resultarem de alteração metodológica 

de especialização dos mesmos, em resultado dos dados comunicados pela ARS Algarve para 2020 e 2021. 

Com efeito e por força da pandemia COVID19, o AM 2020 ao CP apenas ficou concluído em jul.2020, tendo 

sido inicialmente dada indicação pela ARS para especialização de 36,5M€. Apenas em fev.2021 é que foi 

recebida nova indicação por parte da ACSS, a dar indicação de que o valor de custos de contexto a especializar 

seria de 62,5M€ para o exercício de 2020, originando um acerto de 23,7M€ no mês de dez.2020, ainda que 

este acerto seja relativo a todo o ano, o que se explica por ser este o único mês que ainda não havia sido 

encerrado. 

Assim, o crescimento homólogo de rendimentos, com o impacto na análise de resultados e do balanço (de 

+17,1%) encontra-se enviesado pelo acerto que só veio a acontecer com o fecho do exercício de 2020. 

Descontando este efeito, caso a especialização pudesse ter ocorrido em tempo, o crescimento homólogo dos 

rendimentos seria de 4%. 

A tabela seguinte lista os gastos por conta do sistema de normalização contabilística para administrações 

públicas (SNC-AP), trimestralmente em 2021 e com a variação hómologa face a 2020. 

 
Tabela 7: rendimentos nos trimestres de 2021 e no trimestre homologo de 2020, por conta do SNC-AP 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Resultados 

O resultado líquido do período apresenta-se deficitário em 24,7M€. O resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos (EBITDA) demonstra um decréscimo de 22% em termos operacionais, 

contribuindo para este facto o aumento dos réditos comparativamente com o período anterior. Conforme 

referido no capítulo referente aos rendimentos a variação homóloga dos resultados encontra-se enviesada 

pelo acerto dos custos de contexto que apenas ocorreu em dezembro de 2020 no valor de +23M€. 

A tabela seguinte lista os resultados do período, trimestralmente em 2021 e com a variação hómologa face a 

2020. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21/ 

set.20

147.654.319 67.131.433 114.058.003 172.836.533 17,1%

70 Impostos, contribuições e taxas 1.255.494 343.819 818.256 1.331.043 6,0%

71 Vendas 30.558 13.727 31.569 43.862 43,5%

72
Prestações de serviços e 

concessões
114.080.400 48.426.773 76.895.963 118.286.074 3,7%

75
Transferências e subsídios 

correntes obtidos
27.893.283 15.634.441 31.430.783 47.198.681 69,2%

76 Reversões 0 0 0 0

78 Outros rendimentos e ganhos 4.394.584 2.712.673 4.881.432 5.976.873 36,0%

79
Juros, dividendos e outros 

rendimentos similares
0 0 0 0

Total rendimentos
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Tabela 8: resultados nos trimestres de 2021 e no trimestre homólogo de 2020 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Balanço 

Ativo 

O ativo em set.2021 ascende a 333,5M€, constatando-se um aumento (+35%) face ao período homólogo. O 

crescimento da rubrica clientes, contribuintes e utentes é influenciado, em 2020, pela emissão das notas de 

crédito à ACSS, pelo CHUA, relativas a 2019 e 2020, num total de 32,3M€, para encerramento do CP dos anos 

de 2014 e 2015. Consequentemente, em set.2020, a rubrica encontrava-se a negativo (-7,2M€) e procedeu-

-se à transferência do valor dos créditos para o passivo - outras contas a pagar. O crescimento da rubrica 

outras contas a receber - devedores por acréscimos de rendimentos, no valor de 46,97M€, resulta da 

especialização do CP, sendo que este aumento está necessariamente compensado no Passivo por aumento da 

rubrica de adiantamento de clientes. 

A Tabela seguinte apresenta o ativo do balanço. 

 
Tabela 9: balanço: ativo 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Passivo 

O valor do passivo é de 420,8M€, um aumento face ao período homólogo (+27%). 

O acréscimo do passivo resulta essencialmente do aumento dos adiantamentos feitos pela ACSS e que são 

revertidos em dez, aquando da emissão, à ACSS, da fatura. O aumento desta rubrica (+39,7M€, +17%) é 

compensada pelo aumento da rubrica do ativo, outras contas a receber, uma vez que os recebimentos mensais 

da ACSS são contabilizados a título de adiantamento de clientes. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

-31.043.123 -725.898 -14.892.725 -24.716.137 -20,4%

Resultados antes de 

depreciação, gastos de 

financiamento e impostos: 

EBITDA

-27.660.764 442.807 -12.710.904 -21.578.396 -22,0%

Resultado operacional 

(antes de gastos 

financiamento e impostos) 

-31.015.923 -580.244 -14.873.570 -24.687.051 -20,4%

Resultados antes de 

impostos
-31.043.123 -588.461 -14.892.725 -24.716.137 -20,4%

Resultado líquido do período

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

Total do ativo 247.812.369 236.291.364 282.182.981 333.506.762 34,6%

Ativos fixos tangíveis 62.575.650 65.902.699 65.151.675 64.394.896 2,9%

Ativos intangíveis 131.600 98.689 138.431 135.286 2,8%

Outros ativos financeiros 570.415 655.315 713.516 771.915 35,3%

Inventários 4.109.830 7.466.113 7.227.934 5.595.500 36,1%

Clientes, contribuintes e utentes -7.206.124 26.878.540 28.847.857 27.218.724 -477,7%

Estado e outros entes públicos 262.538 262.538 262.538 262.538 0,0%

Outras contas a receber 181.451.996 128.993.404 172.041.022 228.423.217 25,9%

Outros ativos financeiros 0 0 0 0

Caixa e depósitos 5.916.464 6.034.065 7.800.008 6.704.686 13,3%

Diferimentos 0 0 0 0
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A variação na rubrica outras contas a pagar (+45,5M€), tal como mencionado na análise do ativo, é 

maioritariamente justificada pelos créditos emitidos a favor da ACSS, que anteriormente se encontravam 

especializados na rubrica 21. clientes, contribuintes e utentes, no valor de 32,3M€. 

A rubrica fornecedores sofreu um aumento de 8% face ao período homólogo, sendo este aumento justificado 

pelo aumento das aquisições de bens e serviços e fornecimentos e serviços externos. 

A tabela seguinte apresenta o passivo do balanço. 

 
Tabela 10: balanço: passivo 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Capital próprio 

O capital próprio contempla várias rubricas, com oscilações positivas ou negativas ao longo dos exercícios. A 

variação do capital próprio em set.2021 foi efetuada por via de entrada de capital para cobertura de prejuízos 

(15,5M€), na rubrica de resultados transitados. A entrada de capital foi aplicada no pagamento de dívidas 

vencidas a fornecedores externos. 

Quanto aos resultado líquidos, importa referir que os dados referentes a set.2020 se encontravam enviesados 

pelo já anteriormente referido, relativo ao acerto da especialização dos custos de contexto, no valor de +23M€, 

e que apenas ocorreu em dez.2020, dado que só nessa altura a ACSS confirmou esse movimento. 

A tabela seguinte apresenta o capital própro constante no balanço. 

 
Tabela 11: balanço: capital próprio 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Dívida 

A dívida total do CHUA, no final de set.2021 era de 63,1M€, dos quais 50,3M€ referentes a dívida conferida e 

12,8M€ referentes a dívida em conferência. Do total da dívida conferida, 36,4M€ (72%) respeitam a dívidas a 

fornecedores externos e os 28% remanescentes a entidades do perímetro orçamental do Estado. 

A dívida a fornecedores externos vencida há mais de 90 dias apresenta uma redução de 8% face ao período 

homólogo. Esta redução está diretamente relacionada com os aumentos de capital por via da cobertura de 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

Total do passivo 331.491.077 314.815.807 375.011.687 420.824.348 26,9%

Provisões 4.852.172 4.383.316 4.383.316 4.383.316 -9,7%

Fornecedores 53.534.298 63.738.433 76.164.344 57.858.933 8,1%

Adiantamento clientes, utentes 238.550.094 158.335.562 214.695.241 278.284.642 16,7%

Estado e outros entes publicos 3.968.825 4.989.709 7.403.889 4.589.322 15,6%

Financiamentos obtidos 35.022 39 39 0 -100,0%

Fornecedores de investimento 905.722 1.290.490 1.241.889 567.913 -37,3%

Outras contas a pagar 29.644.945 82.078.258 71.122.969 75.140.224 153,5%

Outros passivos financeiros 0 0 0 0

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

Total do capital próprio -83.678.708 -78.524.443 -92.828.706 -87.317.586 4,3%

Património capital 158.000.000 158.000.000 158.000.000 158.000.000 0,0%

Reservas -149.066.639 -149.066.639 -149.066.639 -149.066.639 0,0%

Resultados transitados -74.331.201 -100.883.069 -100.883.069 -85.548.537 15,1%

Outras variações no património 

líquido
12.762.254 14.013.727 14.013.727 14.013.727 9,8%

Resultado líquido do período -31.043.123 -588.461 -14.892.725 -24.716.137 -20,4%
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resultados transitados negativos, e que resultaram num acréscimo de pagamento efetuados de, 

nomeadamente, 14,2M€ em dez.2020 e 15,5M€ em ago.2021. 

Não obstante os aumentos de capital, apesar do volume (stock) de dívida total a fornecedores externos se 

reduzir em 35% face a jun.2021, é 14% mais elevada que a verificada em set.2020. O aumento dos gastos 

com FSE e com CMVMC explicam o aumento da dívida a fornecedores externos e o aumento do prazo médio 

de pagamento, em 19 dias (+13%), face a período homólogo. 

A Tabela seguinte apresenta os montantes em dívida a fornecedores externos. 

 
Tabela 12: dívida a fornecedores externos 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. hom.

set.21 / 

set.20

Dívida a fornecedores não 

vencida
8.200.762 9.877.349 11.024.092 9.910.485 20,8%

Dívida a fornecedores 

vencida < 90 dias
13.073.796 19.447.041 19.816.670 16.664.750 27,5%

Dívida a fornecedores 

vencida > 90 dias
10.701.621 15.325.152 25.331.471 9.830.375 -8,1%

Dívida total a 

fornecedores externos
31.976.179 44.649.542 56.172.233 36.405.609 13,9%

Faturas de fornecedores 

em conferência
10.875.255 8.556.235 9.039.578 8.081.242 -25,7%

Prazo médio de pagamento 

a fornecedores
150,3 150,9 170,5 169,2 12,6%
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V. Análise orçamental 

 

Enquadramento 

O CHUA como entidade pública reclassificada, passou a integrar o orçamento Estado. O presente capítulo 

analisa a execução do orçamento aprovado pela L 75-B/2020 (31.dez), a LOE 2021, relativamente a 

compromissos e pagamentos efetuados, liquidações emitidas e respetivo recebimento. 

Atento que os fluxos de caixa são a ótica de aferição no orçamento de Estado, a análise não reflete a realidade 

económico-financeira do CHUA. Assim, quando analisada a despesa, reflete-se apenas a realidade referente a 

pagamentos, e, quando analisada a receita, reflete-se apenas a realidade dos recebimentos. 

Sinaliza-se também que o normativo contabilístico SNC-AP obriga (ponto 39, NCP 26), aquando do 

encerramento da contabilidade orçamental, ao registo de novos cabimentos, compromissos e obrigações no 

ano seguinte. O sistema de contabilidade não possui ainda mecanismos automáticos para efetuar o seu 

encerramento e abertura orçamental, pelo que os respetivos registos de abertura orçamental apenas são 

efetuados após deliberação superior após a aprovação de contas do exercício económico. Deste modo, a 

comparabilidade homóloga encontra-se comprometida pelo momento em que existe reconhecimento do 

trânsito de saldos de exercício anterior. 

 

Despesa 

No 3.º trimestre 2021, o CHUA apresenta 193.7M€ de pagamentos, dividida, por tipo de despesa: 

1. Despesas com pessoal 55% (107,2M€);  

2. Aquisições de bens e serviços 43% (83,2M€); 

3. Aquisições de bens de capital 1,3% (2,6M€); 

4. Restantes rubricas 0,4% (0,8M€). 

Os pagamentos apresentam uma taxa de execução, em relação ao orçamento, de 71%, sendo que tal estará 

sempre dependente da capacidade de execução do orçamento do lado da receita. 

O CHUA aumentou os compromissos assumidos das despesas correntes face ao ano anterior em 5%. Este 

aumento deve-se principalmente a um aumento nas despesas com pessoal. 

Quanto à taxa de execução de compromissos em relação à dotação orçamental, esta rubrica apresenta uma 

taxa de 100%, para a qual contribuíram as dividas transitadas de 2020, originando compromissos assumidos 

de anos anteriores no valor de 70,3M€. 

As despesas com pessoal apresentam uma taxa de execução de 78% do orçamento. Comparando os 

compromissos assumidos com o ano anterior, verifica-se que esta rubrica cresce +10%, sendo que o maior 

desvio se regista nos abonos variáveis e eventuais (+14%). 

Os compromissos assumidos referentes à aquisição de bens e serviços tiveram um acréscimo de +2% em 

relação a igual período do ano anterior. 

Quanto ao aumento de +14,7% em compromissos assumidos na rubrica de aquisições de bens de capital, o 

mesmo deve-se ao aumento das aquisições de ativos não correntes, nomeadamente ativos fixos tangíveis e 

intangíveis. 

A tabela na página seguinte apresenta as despesas. 
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Tabela 13: despesas 
Notas: todos os dados contemplam os saldos transitados; valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

 

Receita 

No 3.º trimestre de 2021 o CHUA apresenta 200,4M€ de recebimentos. A maior parte destes recebimentos 

respeita a vendas de bens e serviços correntes, no valor de 180,5M€. De salientar ainda o recebimento no 

agrupamento 12. administração central do Estado, de 15,5M€, decorrente do DC Finanças e Saúde 

(3.ago.2021), que determina a entrada de capital para cobertura de prejuízos transitados nas entidades 

públicas empresariais pertencentes ao SNS. 

Relativamente às liquidações emitidas, as mesmas presentam uma taxa de execução de 79% em relação ao 

orçamento do CHUA. Consequentemente, a receita cobrada aumenta +9% face ao período homólogo. 

A tabela na página seguinte apresenta as receitas. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Com-

pro-

missos 

/ orça-

men-

tado

Paga-

mentos 

/ orça-

men-

tado

Total da 

despesa
274.834.334 260.988.411 141.975.908 213.904.688 274.503.082 193.735.592 5,2% 99,9% 70,5%

1. Despesas 

correntes
270.575.112 257.557.212 139.242.054 210.151.391 270.566.863 191.154.401 5,1% 100,0% 70,6%

01. Despesas 

c/ pessoal
143.209.476 102.100.547 36.699.363 78.027.693 111.958.332 107.161.379 9,7% 78,2% 74,8%

02. Aquisição 

de bens e 

serviços

127.199.137 155.193.338 102.478.538 131.397.532 157.798.696 83.190.611 1,7% 124,1% 65,4%

03. Juros e 

outros 

encargos

29.906 27.284 8.229 19.166 29.209 29.104 7,1% 97,7% 97,3%

04. Trans-

ferências 

correntes

0 0 0 0 0 0

05. Subsídios 0 0 0 0 0 0

06. Outras 

despesas 

correntes

136.593 236.043 55.924 706.999 780.626 773.307 230,7% 571,5% 566,1%

2. Despesas 

de capital
4.259.222 3.431.199 2.733.854 3.753.297 3.936.219 2.581.191 14,7% 92,4% 60,6%

07. Aquisi-

ções de bens 

de capital

4.259.222 3.431.199 2.733.854 3.753.297 3.936.219 2.581.191 14,7% 92,4% 60,6%

08.  Trans-

ferências de 

capital

0 0 0 0 0 0

09. Outras 

despesas de 

capital

0 0 0 0 0 0

Orçamento 

2021

(dotação 

corrigida)

Pagamentos  

efetuados a 

set.2021

Var. 

hom.

compro-

missos 

assumi-

dos

Execução Compromissos assumidos



Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE V. Análise orçamental 

26 

 
Tabela 14: receitas 
Notas: todos os dados contemplam os saldos transitados; valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

 

Fundos disponíveis 

A análise apresentada foi extraída do sítio eletrónico da Direção-Geral do Orçamento (DGO), sendo que os 

valores apresentados referentes a set.2020 já contemplam a transição de divida de 2019 (70,3M€) e os valores 

apresentados em set.2021 não incluem os compromissos transitados de 2020 (dívida acumulada), no valor 

de 70,2M€. Consequentemente a comparabilidade dos exercícios fica comprometida. 

Da análise do quadro infra pode-se verificar que, apesar de o CHUA apresentar fundos disponíveis positivos 

em set.2021, tal facto apenas acontece devido ao já referido anteriormente (não inclusão dos compromissos 

transitados de 2020). Caso a referida inclusão já tivesse ocorrido, o CHUA apresentaria fundos disponíveis 

negativos no montante de -8,1M€, representando um agravamento da indisponibilidade de fundos em 3,1M 

(+62%). 

Em 2021, na determinação dos fundos disponíveis, foram consideradas as verbas disponíveis relativas aos 

seis meses seguintes (L 75-B/2020). O aumento de receita efetiva deve-se principalmente ao aumento do 

valor do AM 2021 e ainda o reforço do adiantamento em ago.2021, no valor de 7,3M€. De referir que o 

trimestre em análise contempla o reforço de capital para cobertura de prejuízos, no montante de 15,5M€. 

A tabela na página seguinte apresenta os fundos disponíveis. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Cobra-

do / 

orça-

men-

tado

Emitido 

/ orça-

men-

tado

Total da 

receita
276.600.822 184.094.301 59.987.120 117.086.518 200.425.282 218.949.334 8,9% 72,5% 79,2%

04. Taxas, 

multas e out. 

penalidades

2.407.029 1.207.306 1.207.306 746.051 1.260.590 1.399.985 4,4% 52,4% 58,2%

05. 

Rendimentos 

da 

propriedade

0 0 0 0 0 0

06. Trans-

ferências 

correntes

724.000 710.654 21.011 177.891 263.478 373.654 -62,9% 36,4% 51,6%

07. Venda 

bens e 

serviços 

correntes

248.047.382 168.177.675 56.902.700 113.969.373 180.522.563 188.543.579 7,3% 72,8% 76,0%

08. Outras 

receitas 

correntes

8.155.923 1.283.612 184.384 426.715 1.112.163 11.365.628 -13,4% 13,6% 139,4%

09. Venda 

bens invest. / 

outros bens

0 0 0 0 0 0

13. Outras 

receitas 

capital 

0 0 0 0 0 0

10. Trans-

ferências 

capital

0 0 0 0 0 0

12. Adminis-

tração central 

Estado

15.500.000 11.043.336 0 0 15.500.000 15.500.000 40,4% 100,0% 100,0%

16. Saldo 

receitas na 

posse serviço

1.766.488 1.671.718 1.671.718 1.766.488 1.766.488 1.766.488 5,7% 100,0% 100,0%

Orçamento 

2021

(dotação 

corrigida)

Var. 

hom.

receita 

cobrada

Execução 

Receita 

emitida a 

set.2021

Receita cobrada
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Tabela 15: fundos disponíveis 
Notas: não estão considerados os saldos transitados de: 2019 (70.269.664€) e 2020 (70.255.809€); valores acumulados. Fonte: DGO, com 
elaboração própria dos SF. 

set.2020 (1) mar.2021 (1) jun.2021 (1) set.2021 (1)

Var. hom. 

set.21 / 

set.20

Fundos disponíveis -5.032.294 205.596.894 92.682.786 62.115.397 -1334,3%

Receita efetiva ou recebida 

como adiantamento
154.651.588 38.016.774 97.804.966 164.635.337 6,5%

Activos e outros passivos 

financeiros
11.043.336 0 0 15.500.000 40,4%

Previsão da receita efectiva 

própria
70.903.835 117.087.477 112.236.494 72.076.141 1,7%

Saldos transitados do ano 

anterior (utilização 

autorizada)

0 0 0 185.082

Saldos transitados em ano 

anterior
-70.269.664 0 0 0 -100,0%

Compromissos assumidos -241.631.053 -50.492.643 -96.638.334 -190.281.163 -21,3%
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VI. Análise do investimento 

O CHUA assume a responsabilidade direta pela prestação de cuidados de saúde diferenciados em toda a região 

do Algarve, a residentes e passantes, à qual está aliada a promoção da humanização dos serviços, procurando, 

igualmente, não descurar o seu equilíbrio económico e financeiro.  

Através dos investimentos visa-se a melhoria das condições assistenciais disponibilizadas, em concomitância 

com a adoção de inovação que viabilize avanço face ao atual estado da arte. Estas são condições essenciais 

para maximizar o benefício para a sociedade em geral, mas também atrair profissionais mais qualificados e 

em maior quantidade, problema que constitui o centro das preocupações do órgão de gestão desta instituição. 

A análise dos investimentos no ano em curso, e em particular quando é realizado o comparativo com outros 

períodos temporais, não pode ser dissociada da pandemia de COVID19, nem do momento de transição entre 

programas de fundos comunitários de apoio ao investimento. Em termos de investimento total e face ao 

período homólogo, verifica-se uma redução (-31%, -431,3M€), justificada essencialmente pelos dois fatores 

supra referidos. Estes eventos influenciam a demora média de realização dos investimentos, seja por razões 

burocráticas, seja por falhas conjunturais de mercado ou ainda por insuficiência de recursos próprios. 

A tabela seguinte sintetiza os investimentos, detalhados em anexo. 

 
Tabela 16: investimentos 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

Assim, e não obstante a redução verificada em termos homólogos, no plano dos investimentos, tem sido dada 

prioridade à requalificação das áreas assistenciais e ao reforço das suas competências técnicas com o objetivo 

de dotar o CHUA de instalações e equipamentos mais modernos e funcionais, introduzindo simultaneamente 

inovação e novas dinâmicas operacionais. 

Na rubrica de edifícios e outras construções evidencia-se a necessidade de melhoria das condições assistenciais 

na área da medicina intensiva e do bloco operatório (apresenta-se em anexo relação dos investimentos). No 

respeitante ao equipamento básico, foi dada primazia à aquisição de equipamentos inovadores ajustados às 

necessidades do CHUA para a prestação de um serviço de saúde com maior qualidade e eficiência. Salientamos 

os investimentos realizados ou em curso na área da medicina intensiva, do bloco operatório, da imagiologia / 

radiologia, bem como a renovação de equipamentos e infraestruturas tecnológicas com capacidade para 

proporcionar um crescente de qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Salienta-se também que o CHUA 

tem desenvolvido esforços no sentido de reforçar a aposta em sistemas de informação, com ênfase especial 

na unificação do SONHO, na sua atualização para a versão 2, e na implementação de software e tecnologia 

com vista a reforçar a segurança dos doentes. A título de exemplo, refere-se o sistemas de rastreio e controlo 

das prescrições e administração dos medicamentos à cabeceira dos doentes, que, promovendo 

simultaneamente a segurança na administração terapêutica, facilita o controlo dos consumos de 

medicamentos e viabiliza o custeio por doente. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Total 1.399.984 0 923.089 968.722 -431.261 -30,8%

Edifícios e outras construções 179.915 0 0 45.633 -134.282 -74,6%

Equipamento básico: mobiliário 

hospitalar; de hotelaria; outros; 

e equipamento administrativo 

0 0 332.444 332.444 332.444 100,0%

Equipamento básico: imagiologia 14.945 0 104.550 104.550 89.606 599,6%

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
639.165 0 183.979 183.979 -455.185 -71,2%

Equipamento de informática e 

software informático
553.618 0 302.115 302.115 -251.503 -45,4%

Outros 12.341 0 0 0 -12.341 -100,0%

Var. homóloga 

set.2021 / set.2020
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Anexo 1: estimativa dos rendimentos e execução do acordo mofificativo de 2021 do contrato-programa 

Anexo 2: medicamentos dispensados em ambulatório, por patologia 

Anexo 3: desagregação da evolução dos profissionais ao serviço 

Anexo 4: desagregação da evolução do absentismo 

Anexo 5: desagregação dos gastos 

Anexo 6: desagregação dos rendimentos 

Anexo 7: desagregação da despesa 

Anexo 8: desagregação dos investimentos 

 

 

Anexo 1: estimativa dos rendimentos e execução do AM 2021 do CP 

A tabela seguinte detalha a estimativa de rendimentos e a execução do acordo modificativo para 2021 do 

contrato-programa e apresenta-se ao longo desta e de mais 3 páginas seguintes. 

 

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

1. Consultas externas (valor total das 

consultas):
16.187.796 16.097.748 204.223 16.397.340 16.301.971 101%

N.º 1.
as consultas médicas (s/ majoração) 32.250 2.451.000 32.250 2.451.000 2.775 31.635 2.487.765 2.482.635 101%

N.º 1.as consultas referenciadas (CTH) 26.381 2.215.962 25.419 2.135.196 0 0 2.215.962 2.135.196 96%

N.º 1.
as consultas (telemedicina)  

N.º 1.
as consultas na comunidade (saúde 

mental)
381 32.004 381 32.004 38 479 32.483 32.483 102%

N.º 1.
as consultas descentralizadas nos 

CSP
45 4.095 29 2.639 0 0 4.150 2.639 64%

N.º 1.
as consultas cuidados paliativos 225 18.900 225 18.900 22 277 19.177 19.177 102%

N.º 1.
as consultas centros de referência 0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º 1.
as consultas CRI  

N.º consultas médicas subsequentes (s/  

majoração)
147.375 11.200.500 147.375 11.200.500 14.737 168.002 11.368.502 11.368.502 102%

N.º consultas médicas subsequentes 

(telemedicina)
 

N.º consultas médicas subsequentes na 

comunidade (saúde mental)
2.295 192.780 2.295 192.780 229 2.885 195.665 195.665 102%

N.º consultas médicas subsequentes 

descentralizadas nos CSP
105 9.555 19 1.729 0 0 9.692 1.729 18%

N.º consultas médicas subsequentes cuidados 

paliat ivos
750 63.000 750 63.000 75 945 63.945 63.945 102%

N.º consultas médicas subsequentes centros 

de referência
0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º consultas médicas subsequentes CRI  

Taxa 

Exe-

cução

M arginalContratado Produção Valor 

máximo 

especia-

lização

Est imativa 

especialização
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Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

2. Internamento (valor total do internamento): 48.468.290 47.273.113 339.457 48.904.298 47.612.569 98%

N º  doent es equivalent es

GDH médicos 14.351 33.890.634 14.350 33.889.454 1.065 251.514 34.229.529 34.140.968 101%

GDH médicos cuidados paliat ivos 363 900.181 322 798.508 0 0 909.109 798.508 89%

GDH médicos centros de referência 0 0 0 0 0 0 0 0  

GDH médicos CRI 0 0 0 0 0 0 0 0  

GDH cirúrgicos 2.054 4.849.616 1.591 3.757.360 0 0 4.849.616 3.757.360 78%

GDH cirúrgicos centros de referência 0 0 0 0 0 0 0 0  

GDH cirúrgicos CRI  

GDH cirúrgicos urgentes 3.924 8.803.221 3.924 8.803.221 392 87.942 8.891.163 8.891.163 101%

GDH cirúrgicos urgentes centros de referência  

GDH cirúrgicos urgentes CRI  

D ias de int ernament o  de doent es 

crónicos

Doentes medicina f ísica e reabilitação 0 0 0 0 0 0 0 0  

Doentes de psiquiatria crónicos no hospital 274 12.319 273 12.285 0 0 12.440 12.285 100%

Doentes psiquiatria no exterior (ordens 

religiosas)
274 12.319 273 12.285 0 0 12.440 12.285 100%

Doentes psiquiatria no exterior (outras 

inst ituições)
0 0 0 0 0 0 0 0  

Doentes Crónicos Vent ilados 0 0 0 0 0 0 0 0  

Psiquiatria (reabilitação psicossocial) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Doentes crónicos de Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0  

3. Episódios de GDH de ambulatório (valor 

dos GDH de ambulatório):
13.441.012 13.440.038 1.459.321 14.900.333 14.899.359 111%

GDH cirúrgicos 3.563 6.940.578 3.562 6.939.604 699 1.361.815 8.302.393 8.301.419 120%

GDH cirúrgicos centros de referência 0 0 0 0 0 0 0 0  

GDH cirúrgicos CRI  

GDH médicos 10.500 6.500.433 10.500 6.500.433 1.050 97.507 6.597.940 6.597.940 102%

GDH médicos centros de referência 0 0 0 0 0 0 0 0  

GDH médicos CRI 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. Urgências (valor total dos atendimentos 

urgentes):
12.791.561 12.791.561 30.750 12.893.783 12.822.311 100%

Atendimentos SU - polivalente 68.513 7.153.511 68.513 7.153.511 2.976 29.760 7.222.021 7.183.271 100%

Atendimentos SU - médico-cirúrgica 54.000 2.818.800 54.000 2.818.800 198 990 2.845.800 2.819.790 100%

Atendimentos SU - básica 67.125 2.819.250 67.125 2.819.250 0 0 2.825.962 2.819.250 100%

CRI: Atendimentos SU polivalente  

CRI:  Atendimentos SU médico-cirúrgica  

CRI:  Atendimentos SU básica  

Emergência p ré- hosp it alar  /  urgência

Programa ECM O 0 0 0 0 0 0 0 0  

5. Sessões em Hospital de Dia (valor total do 

hospital de dia):
1.070.160 855.702 0 1.086.197 855.702 80%

Base 16.688 367.125 16.223 356.906 0 0 372.629 356.906 97%

Hematologia 611 198.045 360 116.640 0 0 201.010 116.640 59%

Imuno-hemoterapia 791 256.365 506 163.944 0 0 260.204 163.944 64%

Psiquiatria 7.313 248.625 6.418 218.212 0 0 252.353 218.212 88%

Psiquiatria (unidades sócio-ocupacionais) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Est imativa 

especialização

Taxa 

Exe-

cução

Contratado Produção M arginal Valor 

máximo 

especia-

lização
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Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

6. Programas de gestão da doença crónica

VIH/Sida (doentes em TARC) 1.350 8.095.950 1.339 8.032.442 0 0 8.217.389 8.032.442 99%

Hepat it e C  -  N .º  de doent es t rat ados 150 1.038.300 77 532.994 0 0 1.038.300 532.994 51%

Hi pe r t e nsã o Ar t e r i a l  P ul mona r

Pré-t rat ament o/ seguiment o 1.º ano 0 0 0 0 0 0 0 0  

Seguiment o após 1.º ano CF <= III 0 0 0 0 0 0 0 0  

Seguiment o após 1.º ano CF IV 0 0 0 0 0 0 0 0  

Esc l e r ose  múl t i pl a  -  d.  e m t e r a p.  M od. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Trat ament o  de doent es c/  pat o log ia 

onco lóg ica -  novos doent es

Cancro da mama (1.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro da mama (2.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro do colon e reto (1.º ano) 64 756.521 59 701.102 0 0 756.521 701.102 93%

Cancro do colon e reto (2.º ano) 71 373.706 46 241.270 0 0 373.706 241.270 65%

Cancro do colo do út ero (1.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro do colo do út ero (2.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro da próst at a (1.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro da próst at a (2.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro do pulmão (1.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cancro do pulmão (2.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Mieloma (1.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Mieloma (2.º ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

R ast reios

Rastreio do cancro do colo do útero 4.500 319.500 4.500 319.500 601 42.671 362.171 362.171 113%

Rastreio do cancro do colon e reto 150 59.550 0 0 0 0 59.550 0 0%

Telemonit o r ização  D POC

Elementos de telemonitorização 16 21.436 16 21.436 0 0 21.436 21.436 100%

N.º de doentes em tratamento 16 33.957 12 24.794 0 0 33.957 24.794 73%

Te l e moni t or i z a ç ã o EAM

Element os de t elemonit or ização 0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º de doent es em t rat ament o 0 0 0 0 0 0 0 0  

Telemonit o r ização  IC C

Elementos de telemonitorização 5 7.659 0 0 0 0 7.659 0 0%

N.º de doentes em tratamento 2 3.170 0 0 0 0 3.170 0 0%

PSC I ( cent ros de t rat ament o  

aut o rizados pela D GS)

Doentes novos (cuidados 1.º ano) 8 11.603 4 6.714 0 0 11.603 6.714 58%

Doentes em seguimento  (cuidados 2.º ano e 

seguintes)
19 20.475 19 20.475 4 4.368 24.843 24.843 121%

P r ogr a ma  t e r a pê ut i c o P AF 1

PAF 1 doent . em t rat . (equivalent e/ ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Doe nç a s l i sossoma i s c e nt r os de  

r e f e r ê nc i a  -  doe nt e s c r e

D. Gaucher -  n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. de Fabry -  n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. de Hurler -  n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. de Hunt er -  n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Marot eaux-Lamy - n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Niemann-Pick -  n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. de Pompe - n.º d. em t rat . 0 0 0 0 0 0 0 0  

Doe nç a s l i sossoa ma i s CRE doe nt e s CTP

D. Gaucher -  n.º d. em t rat . CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Fabry -  n.º d. em t rat ament o CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Hurler -  n.º d. em t rat ament o CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Hunt er -  n.º d. em t rat ament o CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Marot eaux-Lamy - n.º d. em t rat . CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Niemann-Pick -  n.º d. em t rat .-  CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Doença Pompe - n.º d. em t rat .-  CTP (cre) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D oenças l isossoamais cent ros de 

p roximidade -  doent es C TP

Doença de Gaucher - n.º doentes em 

tratamento- CTP
5 9.554 5 9.554 0 0 9.554 9.554 100%

Doença de Fabry - n.º doentes em tratamento- 

CTP
3 4.803 3 4.803 0 672 5.475 5.475 114%

D. Hurler -  n.º d. em t rat ament o CTP 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Hunt er -  n.º d. em t rat ament o CTP 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Marot eaux-Lamy - n.º d. em t rat . CTP 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Niemann-Pick -  n.º d. em t rat . CTP 0 0 0 0 0 0 0 0  

D. Pompe - n.º d. em t rat . CTP 0 0 0 0 0 0 0 0  

P e r t ur ba ç õe s me nt a i s gr a v e s

Psicoses esquizof rénicas (doent e eq. ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Psicoses af et ivas (doent e eq. ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Psicoses não orgânicas (doent e eq. ano) 0 0 0 0 0 0 0 0  

Contratado Produção M arginal Valor 

máximo 

especia-

lização

Est imativa 

especialização

Taxa 

Exe-

cução
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Tabela 17: estimativa dos rendimentos e execução do acordo modificativo de 2021 do contrato-programa 
Nota: valores acumulados. Fontes: SICA, SIGLIC e UGA, com elaboração própria do SPCG, com dados extraídos no término dos períodos a 
que respeitam.

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

Quanti-

dade
Valor (€)

7. Programa de tratamento cirúrgico da 

obesidade (PTCO)

Pré-avali. + cir . bariát r ica -  banda gást r ica 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cir. banda gást r ica -  1.º ano de seguim. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cir. banda gást r ica -  2.º ano de seguim. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cir. banda gást r ica -  3.º ano seguim. 0 0 0 0 0 0 0 0  

Pré-avaliação + cirurgia bariátrica - bypass 

gástrico
23 96.638 15 64.425 0 0 96.638 64.425 67%

Cirurgia de bypass gástrica - 1.º ano de 

seguimento
30 21.480 20 14.320 0 0 21.480 14.320 67%

Cirurgia de bypass gástrica - 2.º ano de 

seguimento
8 5.370 8 5.370 16 11.098 16.468 16.468 307%

Cirurgia de bypass gástrica - 3.º ano de 

seguimento
 

PTCO - Outras Técnicas M odelo 1 11 37.991 11 37.991 3 9.287 47.278 47.278 124%

PTCO - Outras Técnicas M odelo 2 0 0 0 0 0 0 0 0  

PTCO - outr. técn. M od. 1 - 1.º ano seg. 26 14.779 8 4.504 0 0 14.779 4.504 31%

PTCO - outr. Técn. M od. 1 - 2.º ano seg. 8 4.223 8 4.223 12 6.475 10.697 10.697 253%

PTCO - out ras t écn. Mod. 1 -  3.º ano seg. 0 0 0 0 0 0 0 0  

PTCO - out ras t écn. mod. 2 -  1.º ano seg. 0 0 0 0 0 0 0 0  

PTCO - out ras t écn. mod. 2 -  2.º ano seg. 0 0 0 0 0 0 0 0  

PTCO - out ras t écn. Mod. 2 -  3.º ano seg. 0 0 0 0 0 0 0 0  

8. PM A - diagnóst ico e tramento da 

infert ilidade

N.º consultas de apoio à fert ilidade 67 6.141 66 6.072 6 83 6.224 6.155 100%

N.º induções da ovulação 15 2.100 15 2.100 1 21 2.121 2.121 101%

N.º inseminações int ra-ut er inas 0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º f ert ilizações in vit ro 0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º inj. int ra-cit oplasmát . de esperma. ( IICE) 0 0 0 0 0 0 0 0  

N.º IICE recolhidos cirurgicament e 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ba nc o de  gâ me t a s

Gâmet as masculinos 0 0 0 0 0 0 0 0  

Gâmet as f emininos 0 0 0 0 0 0 0 0  

9. Saúde sexual e reprodut iva

IV G at é 10  semanas

M edicamentosa (n.º IVG) 825 245.025 660 196.020 0 0 248.678 196.020 80%

Cirúrgica (n.º IVG) 0 0 0 0 0 0 0 0  

D iagnóst ico  p ré- nat al

Protocolo I 1.050 42.000 1.050 42.000 87 522 42.630 42.522 101%

Protocolo II 563 58.500 304 31.616 0 0 59.374 31.616 54%

10. Sessões de radioncologia

Tratamentos simples 4.313 474.375 2.832 311.520 0 0 474.375 311.520 66%

Tratamentos complexos 8.813 2.326.500 8.220 2.170.080 0 0 2.326.500 2.170.080 93%

11. Colocação de implant es cocleares

Implant e coclear unilat eral 0 0 0 0 0 0 0 0  

Implant e coclear bilat eral 0 0 0 0 0 0 0 0  

12. Serviços domiciliários

Consultas domiciliárias 2.625 105.000 2.069 82.760 0 0 106.572 82.760 79%

Hospitalização domiciliária 163 386.092 163 384.946 58 136.975 523.067 521.921 135%

13. Centros especializados de reabilitação

Diária de internamento (CER) 8.857 2.603.885 8.354 2.456.076 0 0 2.603.885 2.456.076 94%

Ambulatório (CER) 750 87.750 683 79.911 0 0 87.750 79.911 91%

14. Lar ( IPO) 0 0 0 0 0 0 0 0  

15. Outros

M edicament os de cedência 

hosp it alar  em ambulat ó r io
2.062.500 2.062.500 2.062.500 2.062.500 100%

Sist ema de at r ibuição  de p rodut os e 

apo io
262.500 197.711 262.500 197.711 75%

P r ogr .  i nc e nt i v o i nt e gr a ç ã o c ui da dos 0 0 0 0  

Int ernos 2.139.252 2.139.252 2.139.252 2.139.252 100%

16. Valor da produção 113.697.102 110.666.642 2.245.922 112.912.564 99%

17. Custos de contexto 46.897.393 46.897.393 46.897.393 46.897.393 100%

TOTA L 16 0 .59 4 .4 9 5 157.56 4 .0 3 6 2 .2 4 5.9 2 2 159 .8 0 9 .9 58 9 9 ,5%

Incent ivos inst itucionais 8.452.342

Est imativa 

especialização

Taxa 

Exe-

cução

Contratado Produção M arginal Valor 

máximo 

especia-

lização
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Anexo 2: medicamentos dispensados em ambulatório, por patologia 

 
Tabela 18: medicamentos dispensados em ambulatório, por patologia 
Notas: (1) "insuficientes crónicos e transplantados renais": os medicamentos dos doentes crónicos em tratamento de hemodiálise são pagos através de preço 

compreensivo e não estão abrangidos pela linha do contrato-programa "medicamentos - disp. gratuita em ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade finaceira do 

hospital (patologias abrangidas pelo Contrato Programa) (€)" (Q5.11); (2) inclui todos os doentes com situações clínicas oftalmológicas tratadas com os fármacos 
ranibizumab, aflibercept e bevacizumab; Na linha "outras patologias" devem ser registados, apenas em situações excepcionais, os respectivos valores - sempre que 

for preenchida esta linha, discriminar o valor no comentário de submissão do quadro, ou nos comentários da própria célula; valores acumulados.

I. N.º de 

doentes em 

tratamento

II. Encargos (€) com 

medicament os dispensados em 

ambulat ór io pela f armácia 

hospit alar, dest inados a serem 

administrados no exterior

III. Encargos (€) com 

medicament os para t rat ament o 

em ambulat ór io, 

administrados no hospital 

ou no exterior

Tot al pat o log ias abrang idas pelo  cont rat o - p rograma 1.9 14 3 .59 1.73 7

  To t al para as pat o log ias det alhadas 9 .753 2 2 .4 2 1.9 78 2 6 .0 9 6 .14 4

  Insuf icientes crónicos e transplantados renais (1) 595 71.127 80.052

  Prof ilaxia rejeição aguda t ransplant e renal alogénico 0 0 0

  Prof ilaxia rejeição aguda t ransplant e hepát ico alogénico 0 0 0

  Prof ilaxia rejeição aguda t ransplant e cardiaco alogénico 0 0 0

  HIV 1.998 8.632.998 8.632.998

  Hepat ite C 94 656.732 656.732

  Tuberculose e lepra 12 173 173

  Patologias c/  indic. p/  t rat . c/  hormona crescimento 0 0 0

  Dos quais pat . c/  indic. p/  t rat . c/  hormona cresciment o - adult os 0 0 0

  Dos quais pat . c/  indic. p/  t rat . c/  hormona cresciment o - cr ianças 0 0 0

  Doent es acromegálicos 0 0 0

  Esclerose lateral amiotróf ica 41 30.269 30.269

  Esclerose múlt ipla 255 1.382.603 1.684.015

  Sí ndrome de Lennox-Gast aut 0 0 0

  Paraplesias espást icas f amiliares 0 0 0

  At axias cerebelosas heredit ár ias 0 0 0

  Paramiloidose 0 0 0

  Hemofí lia (total) 4 10 8 .0 8 4 14 9 .6 3 6

  Doent es t rat ados com f at or VIII (hemoderivados) 0 0 0

  Doentes tratados com fator VIII (recombinante) 3 103.635 145.187

  Outros 1 4.450 4.450

  Patologia oncológica (total) 3 .0 0 9 2 .714 .2 3 2 2 .9 18 .8 4 8

  Patologia hemato-oncológica 14 0 575.76 1 575.76 1

  Linf oma não Hodgkin/  Hodgkin 0 0 0

  Leucemia mieloide crónica (LMC) 0 0 0

  Leucemia linf ocí t ica crónica (LLC) 0 0 0

  Mieloma múlt iplo 0 0 0

  Sí ndrome mielodisplásico 0 0 0

  Outras patologias hemato-oncológicas 140 575.761 575.761

  Tumores sólidos 2 .8 6 9 2 .13 8 .4 71 2 .3 4 3 .0 8 6

  Cancro da mama 0 0 0

  Cancro do colo do út ero 0 0 0

  Cancro do cólon e reto 208 0 0

  Cancro da próst at a 0 0 0

  Cancro do pulmão 0 0 0

  Cancro da pele 0 0 0

  Cancro da cabeça e pescoço 0 0 0

  Outros 2.661 2.138.471 2.343.086

  Fibrose quí st ica 0 0 0

  Hipert ensão art er ial pulmonar 0 0 0

  Doença inf lamatória intest inal (doença de Crohn at iva grave ou com 

formação de f ístulas e colite ulcerosa)
193 518.706 874.695

  Artrite reumatóide 871 1.619.302 4.179.000

  Espondilit e anquilosant e 0 0 0

  Art r it e psoriát ica 0 0 0

  Art r it e idiopát ica juvenil poliart icular 0 0 0

  Psorí ase em placas 0 0 0

  Doença oftálmica (apenas patologias neorovasculares) (2) 221 0 185.773

  Doença de Gaucher 6 0 0

  Doença de Fabry 5 0 0

  Doença de Hurler (MPS Tipo I) 0 0 0

  Doença de Hunt er (MPS Tipo II) 0 0 0

  Doença de Marot eaux-Lamy (MPS Tipo VI) 0 0 0

  Doença de Niemmann-Pick 0 0 0

  Doença de Pompe 0 0 0

  Morquio syndrome (MPS Tipo IV) 0 0 0

  Def iciência em lipase ácida lisossomal 0 0 0

  Psicoses esquizof rénicas 0 0 0

  Doença bipolar 0 0 0

  Planeamento familiar 458 2.808 19.009

  Outras patologias (3) 1.991 6.684.944 6.684.944

Acumulado (ano N)
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Anexo 3: desagregação da evolução dos profissionais ao serviço 

As duas tabelas seguintes detalham a evolução dos profissionais ao serviço. 

 
Tabela 19: desagregação da evolução dos profissionais ao serviço: médicos 
Nota: valores acumulados. Fonte: RHV, com elaboração própria do SCH. 

 

 
Tabela 20: desagregação da evolução dos profissionais ao serviço: restantes profissionais 
Nota: valores acumulados. Fonte: RHV, com elaboração própria do SCH. 

Total
ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h H
o
ra

s
 

e
x
tr

a

H
o
ra

s
 

p
re

v
e
n
.

Tot al 9 2 2 8 3 5 14 1.6 59 4 0 .4 0 9 9 9 6 9 0 5 54 .54 9 15.4 3 6 9 3 2 8 70 10 2 .9 9 8 3 0 .76 0 9 4 0 8 73 152 .6 9 3 4 8 .3 78 2 % 5% 8 % 2 0 %

N.º médicos 

especialistas
458 421 105.140 38.930 473 433 39.318 14.821 471 432 72.739 29.738 482 443 109.119 46.953 5% 5% 4% 21%

N.º médicos 

internos a 

part ir 2.º ano 

(formação 

especif ica)

203 203 36.519 1.480 233 233 15.231 615 220 220 30.259 1.022 202 202 43.574 1.425 0% 0% 19% -4%

N.º médicos 

avenças + 

empresas

261 211 290 239 241 218 256 228 -2% 8%

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021 Var. hom. set.21/set.20

Total
ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h
Horas extra

Horas 

preven.
Total

ETC 

40h H
o
ra

s
 

e
x
tr

a

H
o
ra

s
 

p
re

v
e
n
.

Tot al 3 .8 0 8 3 .79 0 2 10 .173 6 0 .6 6 4 4 .16 1 4 .13 6 12 1.4 3 9 2 1.0 75 4 .114 4 .0 8 8 16 9 .2 3 6 4 0 .59 8 4 .2 0 8 4 .178 2 3 7.3 9 3 59 .9 52 11% 10 % 13 % - 1%

N.º 

enfermeiros
1.657 1.639 107.546 15.768 1.745 1.722 67.034 5.526 1.720 1.697 98.954 10.994 1.794 1.768 144.400 15.394 8% 8% 34% -2%

N.º 

assistentes 

operacionais

1.083 1.081 60.458 14.760 1.273 1.272 31.700 4.855 1.240 1.239 39.775 9.172 1.258 1.257 51.076 13.922 16% 16% -16% -6%

N.º pessoal 

dirigente
32 32 260 0 35 35 86 12 36 36 170 12 36 36 338 0 13% 13% 30%

N.º técnicos 

superiores de 

saúde

69 69 4.759 6.943 73 73 2.203 2.596 74 74 3.178 5.046 72 72 4.329 7.705 4% 4% -9% 11%

N.º técnicos 

superiores
94 96 3.660 7.484 97 98 1.774 2.769 98 99 2.620 5.316 99 99 3.841 7.929 5% 3% 5% 6%

N.º técnicos 

superiores  

diagnóstico e 

terapêutica

340 339 23.403 4.580 373 371 11.042 1.608 380 377 15.118 3.102 381 378 21.777 4.674 12% 12% -7% 2%

N.º 

assistentes 

técnicos

508 509 9.861 0 540 539 7.298 144 542 542 9.069 144 543 543 11.397 0 7% 7% 16%

N.º outros 

prof issionais
25 25 226 11.129 25 25 303 3.566 24 24 353 6.812 25 25 236 10.328 0% 0% 4% -7%

Var. hom. set.21/set.20set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021
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Anexo 4: desagregação da evolução do absentismo 

 
Tabela 21: desagregação da evolução do absentismo 
Nota: valores acumulados. Fonte: RHV, com elaboração própria do SCH.

Tot al

D
o
e
n
ç
a

O
u
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e
 

a
u
s
ê
n
c
ia

Tot al

D
o
e
n
ç
a

O
u
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e
 

a
u
s
ê
n
c
ia

Total

D
o
e
n
ç
a

O
u
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e
 

a
u
s
ê
n
c
ia

Tot al

D
o
e
n
ç
a

O
u
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e
 

a
u
s
ê
n
c
ia

Tot al

D
o
e
n
ç
a

O
u
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e
 

a
u
s
ê
n
c
ia

Tot al 13 % 6 % 7% 12 % 6 % 6 % 11% 6 % 6 % 12 % 6 % 6 % - 12 % - 10 % - 13 %

M édico 10 % 4% 6% 9 % 5% 4% 9% 4% 5% 8 % 4% 5% - 2 0 % -17% -23%

Enfermeiro 13 % 4% 9% 13 % 5% 8% 12% 4% 8% 13 % 4% 8% - 2 % -2% -2%

Assistente 

operacional
15% 10% 5% 15% 10% 5% 14% 9% 5% 14 % 9% 5% - 7% -13% 4%

Outros 

prof issionais
13 % 6% 7% 10 % 5% 5% 10% 5% 5% 10 % 5% 5% - 2 8 % -21% -34%

set.2020 M arço 2021 Junho 2021 Setembro 2021 Var. hom. set.21/set.20
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Anexo 5: desagregação dos gastos 

As três tabelas seguintes detalham a desagregação de gastos: custos das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas (CMVMC), fornecimentos e serviços externos (FSE) e gastos com pessoal, apresentadas nesta e 

na página seguinte. 

 
Tabela 22: desagregação dos gastos: custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

 

 
Tabela 23: desagregação dos gastos: fornecimentos e serviços externos 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF. 

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. 

hom. 

set.21 / 

set.20

61 Total do CMVMC 48.918.153 18.592.224 37.845.221 57.076.511 16,7%

61241 Produtos farmacêuticos 38.957.884 15.052.042 30.391.713 44.849.399 15,1%

612411 Medicamentos 35.736.973 13.592.784 27.411.816 40.213.845 12,5%

612412 Reagentes e produtos de diagnóstico rápido 2.925.278 1.328.234 2.690.310 4.251.432 45,3%

612419 Outros produtos farmacêuticos 295.632 131.024 289.587 384.122 29,9%

61242 Material de consumo clínico 9.493.515 3.347.692 7.056.420 11.652.532 22,7%

612421 De penso 198.617 76.067 164.694 267.142 34,5%

612422 Artigos cirúrgicos 424.716 129.397 335.208 556.955 31,1%

612423 De tratamento 2.299.429 712.805 1.629.212 3.088.167 34,3%

612424 De eletromedicina 118.224 47.369 105.690 156.765 32,6%

612425 De laboratório 221.718 135.948 275.530 465.648 110,0%

612426 Próteses 1.521.902 465.110 1.184.886 1.941.046 27,5%

612427 Osteossíntese 486.176 144.877 403.684 634.683 30,5%

612429 Outro material consumo clínico 4.222.732 1.636.119 2.957.515 4.542.126 7,6%

6126 Alimentação - géneros para confecionar 1.105 190 4.142 4.728 328,1%

61243 Material de consumo hoteleiro 327.274 130.568 268.031 391.144 19,5%

61244 Material de consumo administrativo 110.255 42.014 82.416 120.906 9,7%

61245 Material de manutenção e conservação 28.121 19.718 42.499 57.801 105,5%

6129 Outros materiais diversos de consumo 0 0 0 0

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. 

hom. 

set.21 / 

set.20

62 Total de FSE 30.359.699 10.040.359 20.839.408 31.959.175 5,3%

621 Subcontratos e concessões de serviços 6.422.843 1.687.419 3.988.881 6.115.126 -4,8%

6211 Serviços de saúde 6.422.843 1.687.419 3.986.570 6.112.507 -4,8%

62111 Meios complementares de diagnóstico 2.720.675 732.343 1.474.507 2.230.791 -18,0%

62112 Meios complementares de terapêutica 2.366.974 955.076 1.907.115 2.860.963 20,9%

62115 Internamentos 1.335.159 0 604.949 1.020.753 -23,5%

622 Serviços especializados 17.338.834 6.252.814 12.623.029 19.246.663 11,0%

6221 Trabalhos especializados 10.355.994 3.750.977 7.533.260 11.493.851 11,0%

6222 Publicidade, comunicação e imagem 8.523 2.499 9.401 24.148 183,3%

6223 Vigilância e segurança 1.265.654 418.294 836.588 1.414.116 11,7%

6224 Honorários 2.560.267 968.273 1.983.969 2.927.412 14,3%

6226 Conservação e reparação 3.148.138 1.112.304 2.204.058 3.312.930 5,2%

623 Materiais de consumo 43.789 10.247 23.462 51.562 17,8%

624 Energia e fluidos 3.502.554 1.142.311 2.308.890 3.460.260 -1,2%

625 Deslocações, estadas e transportes 1.560.214 535.233 1.114.643 1.675.324 7,4%

626 Serviços diversos 1.491.466 412.334 780.502 1.410.239 -5,4%

6261 Rendas e alugueres 460.523 37.283 130.728 211.368 -54,1%

6262 Comunicação 175.871 31.505 85.655 166.718 -5,2%

6263 Seguros 13.343 4.605 12.522 12.644 -5,2%

6265 Contencioso e notariado 8.241 4.089 10.872 14.956 81,5%

6266 Despesas de representação dos serviços 0 0 0 0

6267 Limpeza, higiene e conforto 696.309 229.926 400.049 689.779 -0,9%

6268 Outros serviços 0 0 0 0
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Tabela 24: desagregação dos gastos: gastos com pessoal 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF.

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. 

hom. 

set.21 / 

set.20

63 Total Gastos com o pessoal 93.948.181 37.906.140 66.179.754 103.260.146 9,9%

631 Remunerações dos orgãos sociais e de gestão 315.079 131.120 233.788 355.212 12,7%

632 Remunerações do pessoal 75.900.448 30.444.967 53.358.959 83.131.121 9,5%

6321 Remunerações certas e permanentes 59.757.563 23.445.569 40.539.908 64.187.016 7,4%

63211 Remuneração base 51.906.975 20.491.837 34.835.243 55.513.925 6,9%

63212 Subsídio de férias 4.746.868 1.724.931 3.412.494 5.191.047 9,4%

63213 Subsídio de Natal 45.514 17.235 35.237 118.291 159,9%

63214 Despesas de representação 26.643 11.092 24.974 37.338 40,1%

63215 Subsídio de refeição 3.031.563 1.200.474 2.231.961 3.326.416 9,7%

6322 Abonos variáveis ou eventuais 16.142.884 6.999.399 12.819.051 18.944.105 17,4%

632201 Subsídio e abono de fixação, residência e alojamento 13.490 23.305 50.653 70.642 423,7%

632203 Ajudas de custo 68.378 21.776 48.394 75.992 11,1%

6322041 Horas extraordinárias 7.623.537 3.382.135 5.878.138 8.702.798 14,2%

6322042 Prevenções 1.253.547 464.933 909.524 1.412.964 12,7%

632205 Gratificações variáveis ou eventuais 1.885 103.503 389.518 405.838 21428,0%

632206 Abono para falhas 32.786 12.738 27.460 40.723 24,2%

632207 Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno 5.782.399 2.073.782 4.066.134 6.075.876 5,1%

632208 Formação 7.968 2.227 2.927 3.233 -59,4%

632209 Colaboração técnica e especializada 18.018 0 0 0 -100,0%

632299 Outros abonos variáveis 1.340.875 915.000 1.446.302 2.156.039 60,8%

633 Benefícios pós-emprego 31.912 14.050 24.710 37.757 18,3%

634 Indeminizações 11.624 4.376 9.090 14.087 21,2%

635 Encargos sobre remunerações 16.911.316 6.982.883 11.796.004 18.631.619 10,2%

636 Acidentes no trabalho e doenças profissionais 237.452 139.155 304.160 424.121 78,6%

637 Gastos de ação social 0 44.781 124.140 176.257

638 Outros gastos com o pessoal 243.119 78.649 162.145 246.236 1,3%

639 Outros encargos sociais 297.231 66.157 166.758 243.735 -18,0%
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Anexo 6: desagregação dos rendimentos 

 
Tabela 25: desagregação dos rendimentos 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF.

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021

Var. 

hom. 

set.21 / 

set.20

7 Total de rendimentos 147.654.319 67.131.433 114.058.003 172.836.532 17,1%

70 Impostos, contribuições e taxas 1.255.494 343.819 818.256 1.331.043 6,0%

71 Vendas 30.558 13.727 31.569 43.862 43,5%

72 Prestações de serviços e concessões 114.080.400 48.426.773 76.895.963 118.286.074 3,7%

72011 SNS (CP EPE) 112.259.842 48.196.742 75.811.867 116.626.645 3,9%

720111 Internamento 50.215.280 16.911.685 33.069.742 50.068.646 -0,3%

720112 Consulta 15.451.922 5.849.864 10.733.525 16.381.882 6,0%

720113 Urgência 11.218.220 2.956.094 8.527.707 12.822.311 14,3%

720114 GDH Ambulatório 12.324.704 14.525.558 9.154.262 14.899.359 20,9%

720115 Hospital de dia 994.394 303.386 584.232 855.702 -13,9%

720116 Outras prestações de serviços de saúde 22.055.323 7.650.155 13.742.398 21.598.745 -2,1%

72012
Prestações de saúde de financiamento 

vertical (ACSS)
369.235 0 352.757 343.991 -6,8%

72013 Outras entidades responsáveis 1.355.876 180.641 641.344 1.093.575 -19,3%

73
Variações nos inventários da 

produção
0 0 0 0

74 Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0

75
Transferências e subsídios 

correntes obtidos
27.893.283 15.634.441 31.430.783 47.198.681 69,2%

76 Reversões 0 0 0 0

78 Outros rendimentos 4.394.584 2.712.673 4.881.432 5.976.873 36,0%

79
Juros, dividendos e outros 

rendimentos obtidos
0 0 0 0
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Anexo 7: desagregação da despesa 

 
Tabela 26: desagregação da despesa 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF.

Tot al da despesa 2 74 .8 3 4 .3 3 4 2 6 0 .9 8 8 .4 11 14 1.9 75.9 0 8 2 13 .9 0 4 .6 8 8 2 74 .50 3 .0 8 2 19 3 .73 5.59 2 5,2 % 9 9 ,9 % 70 ,5%

1. D espesas 

corrent es
2 70 .575.112 2 57.557.2 12 13 9 .2 4 2 .0 54 2 10 .151.3 9 1 2 70 .56 6 .8 6 3 19 1.154 .4 0 1 5,1% 10 0 ,0 % 70 ,6 %

0 1. D espesas c/  

pessoal
14 3 .2 0 9 .4 76 10 2 .10 0 .54 7 3 6 .6 9 9 .3 6 3 78 .0 2 7.6 9 3 111.9 58 .3 3 2 10 7.16 1.3 79 9 ,7% 78 ,2 % 74 ,8 %

01.01 Remunerações certas 

e permanentes
90.995.581 66.451.401 22.522.426 50.481.774 71.890.623 70.063.076 8,2% 79,0% 77,0%

01.02 Abonos variáveis ou 

eventuais
25.464.813 16.905.801 7.412.211 13.029.367 19.222.435 18.420.645 13,7% 75,5% 72,3%

01.03 Segurança social 26.749.082 18.743.345 6.764.725 14.516.552 20.845.274 18.677.658 11,2% 77,9% 69,8%

1301 Encargos com saúde 0 0 0 0 0 0

13011 Contribuições 

ent idade patronal para a 

ADSE

0 0 0 0 0 0

13012 Outros 49.498 39.547 12.222 24.435 35.127 35.127 -11,2% 71,0% 71,0%

1302 Contribuições de 

segurança social
25.876.748 18.045.626 6.365.968 13.797.472 19.839.816 17.765.579 9,9% 76,7% 68,7%

13021 CGA 14.559.883 11.548.145 4.346.919 9.373.579 13.446.972 13.143.168 16,4% 92,4% 90,3%

13022 Segurança social - 

regime geral
11.316.865 6.497.480 2.019.049 4.423.893 6.392.844 4.622.411 -1,6% 56,5% 40,8%

13023 Outras 0 0 0 0 0 0

1303 Outras 822.836 658.173 386.536 694.645 970.331 876.952 47,4% 117,9% 106,6%

0 2 . A quisição  de 

bens e serviços
12 7.19 9 .13 7 155.19 3 .3 3 8 10 2 .4 78 .53 8 13 1.3 9 7.53 2 157.79 8 .6 9 6 8 3 .19 0 .6 11 1,7% 12 4 ,1% 6 5,4 %

210 Compras de 

medicamentos
70.180.865 67.556.862 43.341.701 57.654.245 72.399.874 34.218.464 7,2% 103,2% 48,8%

220 Compras de material 

de consumo clínico
13.788.705 16.975.884 11.417.006 15.226.177 18.490.490 12.773.339 8,9% 134,1% 92,6%

230 Compras de outras 

existências
8.093.988 8.560.325 5.162.384 7.155.979 9.191.459 5.022.210 7,4% 113,6% 62,0%

240 M eios 

complementares de 

diagnóst ico e terapêut ica

8.116.028 12.932.922 9.850.135 11.812.378 13.051.456 5.044.726 0,9% 160,8% 62,2%

250 Outros fornecimentos 

e serviços externos
27.019.551 49.167.345 32.707.312 39.548.753 44.665.417 26.131.871 -9,2% 165,3% 96,7%

0 3 . Juros e out ros 

encargos
2 9 .9 0 6 2 7.2 8 4 8 .2 2 9 19 .16 6 2 9 .2 0 9 2 9 .10 4 7,1% 9 7,7% 9 7,3 %

0 4 . T ransf erências 

corrent es
0 0 0 0 0 0

410 Administrações 

públicas
0 0 0 0 0 0

420 Outras transferências 

correntes
0 0 0 0 0 0

0 5. Subsí d ios 0 0 0 0 0 0

0 6 . Out ras despesas 

corrent es
13 6 .59 3 2 3 6 .0 4 3 55.9 2 4 70 6 .9 9 9 78 0 .6 2 6 773 .3 0 7 2 3 0 ,7% 571,5% 56 6 ,1%

2 . D espesas de 

cap it al
4 .2 59 .2 2 2 3 .4 3 1.19 9 2 .73 3 .8 54 3 .753 .2 9 7 3 .9 3 6 .2 19 2 .58 1.19 1 14 ,7% 9 2 ,4 % 6 0 ,6 %

0 7. A quisições de 

bens de cap it al
4 .2 59 .2 2 2 3 .4 3 1.19 9 2 .73 3 .8 54 3 .753 .2 9 7 3 .9 3 6 .2 19 2 .58 1.19 1 14 ,7% 9 2 ,4 % 6 0 ,6 %

0 8 .  T ransf erências 

de cap it al
0 0 0 0 0 0

810 Administrações 

públicas
0 0 0 0 0 0

820 Outras transferências 

de capital
0 0 0 0 0 0

0 9 . Out ras despesas 

de cap it al
0 0 0 0 0 0

Pagamentos  

efetuados a 

set.2021

Compro-

missos /  

orça-

mentado

Pagamen-

tos /  

orça-

mentado

Execução Var. hom.

compro-

missos 

assumi-

dos

Orçamento 

2021 (dotação 

corrigida)

Compromissos assumidos

set.2020 mar.2021 jun.2021 set.2021
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Anexo 8: desagregação dos investimentos 

 
Tabela 27: desagregação dos investimentos 
Nota: valores acumulados. Fonte: SICC, com elaboração própria dos SF.

Realizado Em curso Previsto

 Ano 2020  Ano 2021  Ano 2022

1.399.984 6.822.263 2.801.080

33

Unificação e atualização p/ SONHO v2 SIH 

FAR (Algarve Central e Sotavento) e PTM 

(Barlavento)

Equipamento de informática e 

software informático
400.000

34 Ecoendoscópio brônquico com sonda linear
Equipamento básico: médico 

cirúrgico
152.120

35
Modernização e reestruturação tecnológica 

no CHUA: cardiologia e gestão documental

Equipamento de informática e 

software informático
553.618 207.673

37
Investimentos em infraestruturas de saúde 

no CHUA

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
423.832 1.455.644

38
Formação de profissionais do setor da 

saúde
Outros 12.341

40
Aquisição de camas e incubadoras para as  

UCI (FAR e PTM)

Equipamento básico:  

mobiliário hospitalar; de 

hotelaria; outros; e 

equipamento administrativo 

150.000 100.000

41
Aquisição de pantoffs e mesas para blocos 

operatórios (FAR e PTM)

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
14.946 150.000 320.000

42
Equipamentos de imagiologia - raio-X e 

ecógrafos portáteis

Equipamento básico: 

imagiologia
14.945 100.000 100.000

43
Atualização da central de monitorização da 

UIDA (PTM)

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
36.291

44
Fornecimento e montagem de chiller para o 

bloco operatório (FAR)

Equipamento básico: médico 

cirúrgico

45
Requalificação do serviço de imagiologia: 

angiotac (FAR)
Edifícios e outras construções 133.547 150.000 150.000

46 Aquisição de instrumental cirúrgico diverso
Equipamento básico: médico 

cirúrgico
11.976 100.000 301.080

54 Aquisição de monitores multiparametros
Equipamento básico: médico 

cirúrgico
100.000 100.000

55

Renovação parcial do mobiliário das 

unidades de internamento e melhoria das 

condições de privacidade 

Equipamento básico:  

mobiliário hospitalar; de 

hotelaria; outros; e 

equipamento administrativo 

100.000 100.000

56
Aquisição de equipamento de informática e 

software diverso (clínico e não clínico)

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
100.000 100.000

57 Aquisição de bombas e seringas infusoras
Equipamento básico: médico 

cirúrgico
100.000 100.000

69 Medicina intensiva (D 8118-A/2020, 20.ago) Edifícios e outras construções 46.368 587.082

75 Sala de endoscopia
Equipamento básico: médico 

cirúrgico
676.500

76

Aquisição de aparelho de anestesia 

“workstation” (ventilador + monitorização) 

e monitores para sala de recobro

Equipamento básico: médico 

cirúrgico
400.365

77
Aquisição de angiografo biplanar + obras 

de adaptação da sala para o equipamento

Equipamento básico: 

imagiologia
925.000

Sistema integrado de segurança do doente 

(FAR e PTM)

Equipamento de informática e 

software informático
660.000

Reembaladoras automáticas de 

medicamentos (FAR e PTM)

Equipamento básico:  

mobiliário hospitalar; de 

hotelaria; outros; e 

equipamento administrativo 

150.000

Dispensadores automáticos de medicação 

(FAR e PTM)

Equipamento básico:  

mobiliário hospitalar; de 

hotelaria; outros; e 

equipamento administrativo 

590.000

Reaqualificação do bloco operatório (FAR) Edifícios e outras construções 500.000

Obra de criação de uma unidade de AVC e 

cuidados intermédios (FAR)
Edifícios e outras construções 280.000 370.000

Total

Classificação do InvestimentoDesignação do ProjetoN.º 
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Acrónimos 
ACSS: Administração Central do Sistema de Saúde. 

Ad: adenda (ao AM do CP). 

ADSE: Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (Assistência na doença aos servidores do 

Estado). 

ALG ou Alg: Algarve. 

AM: acordo modificativo. 

AP: Administração Pública. 

Ap.: apresentação. 

ARS: Administração Regional de Saúde. 
art.º: artigo. 

AVC: acidente vascular cerebral. 

BO: bloco operatório convencional. 

C: circular; OU Conselho Europeu. 

c/: com. 

CA: Conselho de Administração OU cirurgia de ambulatório. 

CAE: classificação da atividade económica. 

Cap: capítulo. 

Cat.: Categoria. 

CDU: Classificação Decimal Universal (Biblioteconomia). 
CE: consulta externa OU capital estatutário OU Comissão de Ética para a Saúde ou Comissão Europeia. 

CER: centro especializado em reabilitação. 

Cf.: conforme OU confere. 

CF: Conselho Fiscal. 

CGA: Caixa Geral de Aposentações. 

CH: centro hospitalar OU capital humano. 

CHUA: Centro Hospitalar Universitário do Algarve. 

CI: circular informativa. 

citoplasmát.: citoplasmática. 
CMRSul ou CMR Sul ou CMR SUL ou CMRS ou CMFRS ou CMR: Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (hospital especializado). 

CMVMC: custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. 

CN: circular normativa. 

COVID-19, COVID 19 ou COVID19 ou COVID: Coronavírus 2019. 

CP: contrato-programa. 

CRC: conservatória do registo comercial. 

CRI: centro de responsabilidade integrada. 

CSP: cuidados de saúde primários. 

CTH: Consulta a Tempo e Horas. 

CTPD: centro de proximidade. 
d. doente; OU doença. 

D: despacho OU decreto OU diretiva europeia. 

DC: despacho conjunto. 

dec-lei: ver DL. 

https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf
https://www.acss.min-saude.pt/category/prestadores/normas-e-metodos/?lang=pt
http://www.cnc.min-financas.pt/sncap2017.html
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12700-2021-176628198
https://files.dre.pt/2s/2021/12/250000000/0003800039.pdf
https://dre.pt/application/file/a/260989
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/133/2013/p/cons/20161228/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/133/2013/p/cons/20161228/pt/html
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1992&tabela=leis
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/18/2017/p/cons/20211117/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/101/2017/08/23/p/dre/pt/html
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Acordo_Ortografico/documentos/o_novo_ao_0.pdf
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DGO: Direção-Geral do Orçamento. 

DGS: Direcção-Geral de Saúde. 

DGTF: Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. 

DI: dias de internamento. 

Div: divisão. 

DL: decreto-lei. 

DLEO: decreto-lei de execução orçamental. 

DPOC: doença polmunar obstrutiva crónica. 

Dre: diário da república eletrónico. 

DS: doentes saídos. 
EAM: enfarte agudo do miocárdio. 

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amort izações) - 

resultados antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos. 

ECMO: oxigenação por membrana extracorporal. 

EEPE: Estatutos das EPE integradas no SNS. 

eli: european legislation identifier. 

EP: empresa pública. 

EPE: entidade pública empresarial. 

EPI: equipamentos de proteção individual. 
ESNS: estatuto do SNS. 

ETC: Equivalente a Tempo Completo. 

FAR: Faro (hospital). 

FCSH: Faculdade de Ciências Socais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

FCT: fundo de compensação do trabalho. 

FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

FEEI: Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 

Fem. ou F: feminino. 

FGCT: fundo de garantia de compensação do trabalho. 

fin: financiamento. 
Font: fonte. 

FSE: Fundo Social Europeu OU fornecimentos e serviços externos. 

G: Governo. 

GDH: grupo de diagnóstico homogéneo. 

GP: gastos com pessoal. 

h: horas. 

H: Hospital. 

HEPE: hospital EPE. 

HIV: vírus de imunodeficiência humana (human immunodeficiency virus). 
hom.: homóloga. 

Html: hyper text markup language. 

ICC: insuficiência cardíaca crónica. 

ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 

IICE: injeção intra-citoplasmática de esperma. 

il: ilustrado. 

indic.: indicação. 

inj.: injeção. 

inscr.: inscrição. 

IP OU I.P. OU I. P.: Instituto Público. 
IPO: instituto português de oncologia. 

IVG: interrupção voluntária da gravidez. 

L: lei. 

LCPA: lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso das entidades públicas. 

LEC: lista de espera para consulta. 

LEO: Lei do Enquadramento Orçamental. 

LIC: lista de inscritos para cirurgia OU lista de espera cirúrgica. 

LOE: lei do orçamento de Estado. 

m: milhares. 
M: milhões. 

m€ ou k€: milhares de euros. 

M€: milhões de euros. 

Masc.: masculino. 

MCD: Meios Complementares de Diagnóstico. 

MCDT: Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

MCT: Meios Complementares de Terapêutica. 

ME: Mecanismo Equivalente OU Ministério da Educação. 

MF: Ministério das Finanças. 

MI: Medicina Intensiva. 
Min: Ministério. 

mod.: modificadora. 

MS: Ministério da Saúde. 

n.º: número. 

N: Não OU ano N (o ano relatado). 

NA, N.A., N. A., n.a. ou n. a.: não aplicável. 

NC-AP ou NCP: normas de contabilidade para as AP. 

ND, N.D., N. D., nd, n.d. ou n. d.: não disponível ou não determinado. 

OC: ofício-circular. 
oE OU OE: orçamento de Estado. 

OS: ordem de serviço; OU órgãos sociais. 

p.: página; OU páginas. 

p/: para. 

P: portaria. 

PAF: polineuropatia amiloidótica familiar. 

PAO: plano de atividades e orçamento. 

PC: primeiras consultas. 

PCA: presidente do CA. 
PCM: presidência do Conselho de Ministros. 

Pdf: portable document format. 

PE: Parlamento Europeu. 
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PMA: procriação medicamente assistida. 

PMP: prazo médio de pagamento. 

POC: plano oficial de contabilidade. 

POCMS ou POC-MS: plano oficial de contabilidade do Ministério da Saúde. 

pp. páginas. 

Prog: programa. 

PSCI: perfusão subcutânea contínua de insulina. 

pt ou PT: Portugal. 

PTCO: programa de tratamento cirúrgico da obesidade. 

PTM: Portimão. 
Q: quadro. 

R: Radiologia OU realizado/registado OU resolução. 

RCM: Resolução do Conselho de Ministros. 

Rec: receitas. 

Recebim: recebimentos. 

ref.ª: referência. 

REO: relatório trimestral de execução orçamental. 

RH: Recursos Humanos. 

RHV: sistema informático de gestão de RH e vencimentos. 
RJSPE ou RJEPE: regime jurídico do setor público empresarial. 

ROC: revisor oficial de contas. 

RP: República Portuguesa. 

Rúb: rubrica. 

SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome (sindroma respiratória aguda grave) - Corona Vírus 2. 

SCH: Serviço de Capital Humano do CHUA. 

SEAS: Secretário(a) de Estado Adjunto(a) e da Saúde. 

SEE: Sector Empresarial do Estado. Ver SPE. 

seguim.: seguimento. 

SEO: Secretário de Estado do Orçamento. 
SES: Secretário de Estado da Saúde. 

SET: Secretário de Estado do Tesouro. 

SETF: Secretário de Estado do Tesouro e Finanças. 

SF: Serviços Financeiros do CHUA. 

SICA: sistema de informação de contratualização e acompanhamento. 

SICC: sistema de informação centralizado de contabilidade. 

SIGA ou SIGA-SNS: Sistema Integrado de Gestão do Acesso. 

SIGIC: Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. 

SIGLIC: sistema de informação de gestão da lista de inscritos para cirurgia. 
SIH: sistema de informação hospitalar. 

SIMH: Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar. 

SiRIEF ou SIRIEF: Sistema de reporte de informação económico-financeira. 

Sist: sistemas. 

SNC: sistema de normalização contabilística. 

SNC-AP: sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. 

SNS: Serviço Nacional de Saúde. 

SONHO: SI hospitalar [de registo da produção hospitalar]. 

SPA: setor público administrativo. 

SPCG: Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão do CHUA. 
SPE: Setor Público Empresarial. 

SPMS: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. 

SU: Serviço de Urgência. 

SUB: serviços de urgência básica. 

Sub: subsequentes. 

SUMC: serviços de urgência médico-cirúrgica. 

SUP: serviço de urgência polivalente. 

t: trimestre. 

t1: primeiro trimestre. 
t2: segundo trimestre. 

t3: terceiro trimestre. 

t4: quarto trimestre; 

TARc OU TARC: terapêutica antirretrovírica combinada. 

TE: tempo de espera. 

téc.: técnica. 

terap.: terapia. 

TMRG: tempo máximo de resposta garantida. 

trat: tratamento. 

TSDT: carreira superior técnica de diagnóstico e terapêutica; OU técnico(a) superior de diagnóstico e terapêutica. 
UALG ou UAlg: Universidade do Algarve. 

UCI: unidade de cuidados intensivos. 

UE ou EU: União Europeia. 

UGA: unidade de gestão do acesso. 

UIDA: unidade de internamento de doentes agudos. 

uniLEO OU INILEO: Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental <https://www.unileo.gov.pt/>. 

US: unidade de saúde. 

v: versão. 

Var.: variação. 
VIH: vírus de imunodeficiência humana. 

www: world wide web. 

 
Notas: Entende-se por “acrónimos” todo o tipo de siglas ou outras abreviaturas; Alguns acrónimos têm significado múltiplo, carecendo de ser entendidos em função 

do contexto, sendo acima separados com “OU” para apresentar os diferentes significados; 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”); Optou-se por 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; Qualquer acrónimo deve ser entendido como aplicável em género e número e ainda na aceção pessoal ou 

organizacional (MS pode ser Ministro da Saúde, Ministra da Saúde, ministros da saúde, ministras da saúde, ou mesmo, para vários países, ministérios da saúde). 
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