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I. SINTESE (Sumario Executivo) 

o Re'''6,;0 do Go","o So<'e",'o do Ceolro Ho'pl"'" e Uo,,.,,II"'o de Colmb" (CHUC), p'" o emd<lo ~ 
de 2015 descreve as políticas e as práticas em matéria de governo societário adotadas pelo CHUC no 

exercicio em apreço, fornecendo ainda uma avaliação qualitativa e quantitativa das mesmas por comparação 

com as boas prát icas elencadas no Decreto- lein.Sl133/2013 de 3 de outubro e outra legislação em vigor. 

Neste âmbito, a instituição não s6 tem vindo a dar plena execução ao modelo e práticas de governo adotados 

ao longo dos exercícios anteriores, como aperfeiçoou neste exercido alguns dos instrumentos relevantes em 

matérias que irão ser tratadas ao longo deste relatório tais como: 

- Missao, objetivos e politicas 

- Estrutura de capital 

- Participações sociais e obrigações detidas 

- Órgaos sociais e comissões 

- Organização interna 

- Remunerações 

- Transações com partes relacionadas e outras 

- Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental 

- Avaliaçtlo do governo societário 

Salvo indicação em contrário ou quando do contexto resulte diferentemente, as informações são prestadas 

por referência ao ultimo dia do exercicio económico de 2015; 
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II. MISsAo, OBJETIVOS E POLITICAS 

1. Missão, visão e valores 

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (CHUC) tem como missão a prestação de cuidados de 

saúde de elevada qualidade e diferenciação, num conte)(to de formação, ensino, investigação, conhecimento 

científico e inovação, constituindo-se como uma referência nacional e internacional em áreas consideradas 

como polos de e)(celência. 

o CHUC será, em termos de visão, uma organização aberta formada por uma rede de unidades hospitalares, 

serviços e tecnologias estruturadas e integradas para proporcionar um atendimento humanizado, completo, 

pró)(imo, confiável e transparente à sociedade. Será um centro que se distingue pela qualidade de cuidados, 

capacidade de investigação, inovação e docência e pelo impacto pOSitivo na comunidade, garantindo a 

eficiência e a sustentabilidade global a médio,e longo prazo. 

No cumprimento da sua missllo, o CHUC e os seus profissionais perfilham os seguintes valores e principias: 

a) Serviço público com primado no doente; 

b) Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e religiosa e pelos direitos dos doentes; 

c) Universalidade do acesso a cuidados de saúde e equilfbriO no tratamento; 

d) Rigor, integridade e responsabilidade; 

e) Elevados padrões de humanização, de qualidade e de competência técnica e cientifica dos serviços 

prestados; 

f) Espirita de equipa; 

s) Respeito pelos valores de uma sociedade justa, solidária, humanista e personalista; 

h) Respeito pela cultura e pelas tradições fundadoras dos hospitais percursores, assumindo o dever de 

acrescentar algo ao capital de cultura herdado, numa perspetiva de desenvolver a cultura coletiva da nova 

instituição; 

i) Responsabilidade social; 

j) Respeito pelo ambiente. 
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2. Politicas e linhas de ação desencadeadas no limbito da estratégia definida 

o CHUC prossegue os seguintes objetivos estratégicos: 

a) Definir a nova estrutura organizativa do CHUC; 

b) Definir e implementar mecanismos de coordenação entre os diferentes serviços do CHUC; 

c) Divulgar a estratégia e visão do CHUC; 

d) Impulsionar a participação dos profissionais; 

e) Desenhar mecanismos para monitorizar o processo de integração; 

f) Desenvolver e integrar os sistemas de informação de gestão estratégica e operacional; 

g) Reorganizar e adequar as infraestruturas do CHUC; 

h) Ajustar o modelo assistencial às novas tendências de prestação de cuidados e às exigências da procura; 

iI Reordenar e integrar a oferta assistencial do CHUC; 

j) Potenciar áreas de excelência; 

1) Reforçar a colaboração entre o CHUC e as restantes estruturas assistenciais; 

mI Integrar os serviços complementares de diagnóstico e terapêutica; 

o) Integrar os serviços de suporte à prestação de cuidados de saúde; 

pI Reestruturar os serviços de gestão e logística; 

q) Melhorar a eficiência e otimizar a estrutura de custos do CHUC; 

rI Diversificar fontes de financiamento. 

o grau de cumprimento deste conjunto de objetivos assumidos pelo CHUC está elencado no quadro 

apresentado no Anexo 1 deste este relatório. 

3. Factores chave de que depende os resultados da empresa 

o CHUC procura coadunar duas dimensões fundamentais da sua atividade assistencial: garantir a efetividade 

dos tratamentos e a eficácia do atendimento, oferecendo uma resposta assistencial prioritária aos doentes da 

sua área de influência e, pelo nfvel de excelência alcançado na maioria das especialidades, responder à 

procura de caráter nacional e de natureza concorrencial. 

Para além da vertente assistencial em que o CHUC desenvolve, com reconhecida qualidade, atividades 

dfnicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a investigação, a realização 

de estágios curriculares nas áreas de administração, enfermagem, técnicas de diagnóstico e terapêutica, 

farmácia, entre outras, bem como de muitos estágios extra curriculares a profissionais de diversos ramos, 

nacionais e estrangeiros. 

O CHUC ocupa lugar de topo na estrutura hospitalar portuguesa, dando cobertura à população da Região 
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Centro do Pais, constituindo referência nacional e internacional nalgumas especialidades e técnicas, 

nomeadamente, na área dos Transplantes, Cirurgia Cardiotorácica, Queimados, Banco de Ossos, 

Oftalmologia, Medicina da Reprodução, Genética Médica. Ainda no ano de 2015 conforme Despacho 

n.1I11297/2015 de outubro, publicado no O.R n.1I197, 2.1 sede, o CHUC foi reconhecido pelo Ministério da H~ 
Saúde, como Centro de Referência nas seguintes áreas: epilepsia refractária, onco-oftalmologia e transplante; 

hepático. O CHUC apresentou candidaturas a mais treze Centros de Referência para os quais aguarda 

reconhecimento. O CHUC assume-se como prestador exclusivo na Região Centro para as valências de Cirurgia 

Cardíaca, Cirurgia Plástica e Queimados, Cirurgia Maxila-Facial, Transplantação e Pediatria. 

Para algumas patologias, as relações de complementaridade e de apoio técnico entre as instituições 

hospitalares encontram·se regulamentadas por Redes de Referenciação Hospitalar especificas, por forma a 

garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde de que necessitem. Em todas elas, o CHUC apresenta

se como um hospital de ~fim de linha". 

4.Evldenclação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, 

designadamente as relativas à política setorlal a prosseguir, às orientações específicas a cada empresa, aos 

objetivos a alcançar no exercido da atividade operacional e ao nlvel de serviço publico a prestar pela 

empresa (vide n.1I 4 do artigo 39.11 do Decreto -lei n.1I133/2013). 

o Contrato-Programa para o ano 2015, celebrado entre a Administração Central do Sistema de Saüde (ACSS). 

a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, 

tem por objeto a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para esse período, no 

âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde. Salienta-se que os princlpios do enquadramento 

económico e de atividade global no exercido de 2015, enquanto referência do plano de desempenho e do 

Contrato-Programa para 2015, foram estabelecidos por orientação da ACSS através do documento 

"'Metodologia para a definição de preços e fixação de objetivos", com data de Julho de 2014. No mesmo 

documento, o ICM a aplicar no Contrato Programa de 2015, diminui-o consideravelmente fazendo descer os 

preços a aplica no internamento, representado esta linha de produção cerca de 50% do valor total da 

produção do referido Contrato Programa. 

Em 2015 não foi passivei atingir um EBITOA positivo, desiderato pretendido pelo Conselho de Administração 

do CHUC nos últimos anos" o EBITDA foi negativo em cerca de 25,7M€, embora na estimativa inicial de 2015 

já estivesse previsto um valor negativo de cerca de 2,7M€. 

A taxa de execução do contrato-programa em 2015 foi de 99.8% no que respeita à produção efetuada pelo 

CHUC, sendo que a taxa de execução do Orçamento Económico foi de 101,70% nos rendimentos e 108,70% 

nos gastos e perdas. 
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III. ESTRUTURA DE CAPITAL 

1. Capital 

Re~t6rlo De GOWlno Soc.lnllrlo ZOIS 

O CHUC, tem um capital estatutário de 67.279.540,00 r, detido em 100% pelo Estado Português, conforme 

Decreto-lei n.1I30/2011, de 2 março, conjugado com o Despacho n.1I14181 - A/2013, de 1 de novembro de 

2013, pUblicado no DR n.II213 de 4 de novembro de 2013. 

2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. 

Não existem. 

3. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a eventuais 

restrições. 

Não e)(istem. 
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IV. PARTICIPAÇOES SOCIAIS E OBRIGAÇOES DETIDAS 

1. Identificaçlo das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletlvas (Empresa) que, direta ou 

indiretamente, são titulares de particlpaçaes noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem 

de capital e de votos. 

o CHUC mantém uma participação na entidade não sodetária designada por SUCH (Serviços de Utilizaç~o 

Comum dos Hospitais), com sede social no Parque de Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, n.R 53-A 1749-003 

Lisboa, que se limita a uma quotização mensal de 10.000 (. 

2. A aquisição e alfenação de participaçaes sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de 

natureza associativa ou fundacional. 

Não aplicáIJel. 

3. A prestação de garantias financeiras ou assunção de dividas ou passiIJos de outras entidades, mesmo nos 

casos em que assumam organização de grupo 

o CHUC não prestou qualquer garantia financeira nem assumiu dívidas ou passivos de quaisquer outras 

entidades. 

4. Indicação sobre o número de ações e obrigaçaes detidas por membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização. 

Não aplicável. 

5. Informação sobre a exlst~ncla de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de 

participações e a sociedade. 

Não aplicável. 

6. Declarações de Independência 

Nos termos do estabelecido no artigo Sl.R do Decreto-lei n.u 133/2015, de 3 de outubro, os membros do 

Conselho de Administração declararam que se abstêm de intervir nas decisões que enIJolIJam os seus próprios 

interesses, designadamente na aproIJação de despesas por si realizadas, conforme declarações anexas ao 

presente relatório. (Vide Anexo II) 
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V. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSOES 

A.MESA DA ASSEMBLEIA GERAL M,,=,
Não aplicável, na medida em que estatuariamente uma entidade do tipo E.P.E não dispõe de Assembleia -;r---
Geral. 

B. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 

1. Modelo de governo adotado 

Nos termos do artigo 511 do Anexo II do Decreto-lei n.1I 233/2005, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto

lei n.1I 244/2012, de 9 de novembro e de acordo com os Estatutos dos hospitais EPE, são órgãos sociais do 

hospital: o Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Conselho Consult ivo. 

2. Regras Estatuárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação, composição e substituição dos membros 

dos Órgãos Sociais 

As regras e procedimentos aplicâveis à nomeação e substituição dos membros dos Órgãos Sociais são as 

previstas nos Estatutos dos hospitais EPE (Anexo 11 do Decreto-lei n.1I 233/2005, de 29 dezembro). 

2.1 - Composição e mandato 

1. O Conselho de Administração é composto pelo presidente e um máximo de seis vogais, em função 

da dimensão e complexidade do hospital E.PE., sendo um deles, obrigatoriamente, o director clinico 

e outro o enfermeiro-director. 

2. Os membros do Conselho de AdministrClção são nomeCldos por despClcho conjunto dos Ministros das 

Finanças e da Saúde de entre individualidades de reconhecido mérito e perfil adequado, sendo o 

director clínico um médico e o enfermeiro-director um enfermeiro. 

3. Pode ainda integrar o Conselho de Administração um vogal não executivo a nomear por despacho 

conjunto dos Ministros das FinClnças e da Saúde, sob proposta do município onde se situa a sede do 

hospital E.P.E. 

4. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de três anos, sendo 

renovável por iguais períodos, permanecendo aqueles no exercício das suas funções até efectiva 

substituição. 
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3. Identificação do Conselho de Administração 

Mandato: 2014-2016 

4. Modelo de Governo adotado - Funções e Responsabilidades dos Órgãos Sociais 

De acordo com o art. lI. 8.11 do Decreto·lei n.1I 233/2005, de 29 de dezembro, compete ao Presidente do 

Conselho de Administração: 

aI Coordenar a atividade do Conselho de Administração e dirigir as respetivas reuniões; 

bl Garantir a correta e)(ecução das deliberações do Conselho de Administração; 

cl Submeter a aprovação ou a autorização dos membros do Governo competentes, todos os atos que 

delas careçam; 

d) Representar o Centro Hospitalar em juIzo e fora dele e em convenção arbitral, podendo designar 

mandatários para o efeito constitufdos; 

el Exercer as competencias que lhe sejam delegadas. 

Nos termos do n.1I 3 do art.1! 71! dos Estatutos dos hospitais E.P.E., constantes do Ane)(o II do Decreto·lei n.1! 

233/2ooS, de 29 de dezembro, e de acordo com o n.1! 3 do art.1! 1.1! do Decreto-lei n.1! 30/2011, de 2 de 

março, o Conselho de Administra~o do CHUC deliberou delegar competências nos membros executivos: 

Presidente do Conselho de Administraç:!o, Dr. José Martins Nunes 

No âmbito da gestão estratégica e politica global do Centro Hospitalar, incluindo a dinamização funcional 

adequada à consecução da missão e dos grandes objetivos institucionais, é-lhe atribulda a gestão das 

seguintes áreas de atividade e Serviços; 

> Área da Formação e Aperfeiçoamento Profissional e Documentação; 

> Qualidade e Segurança do Doente; 

> Relações E)(ternas e da Cooperação Institucional; 
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> Ensino e da Investigação; 

> Gabinete da Comunicação e Relações. Públicas; 

> Gabinete do Utente; 

> Gabinete Jurídico e Contencios.o. 

vogal EICecutivo - Dr. António Pedro Araújo Lopes 

Rclolló,IO oe GOlltrnoSoclt't,irlo 201S 

No vogal executivo, Dr. António Pedro Araújo Lopes, no âmbito da gestão estratégica do Centro Hospitalar, é

lhe atribufda a gestão dos seguintes serviços: 

> Área das Compras do Serviço de Aprovisionamento; 

> Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 

> Serviços Farmacêuticos; 

> Serviços Financeiros; 

> Serviço de Instalações e Equipamentos. 

Vogal Executivo - Dr. Pedro José Duarte Roldão 

No vogal executivo, Dr. Pedro José Duarte Roldão, no âmbito da gestão estratégica do Centro Hospitalar, é

lhe atribulda a gestão dos seguintes serviços: 

> Área dos Armazéns e Logística do Serviço de Aprovisionamento; 

:> Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão; 

> Serviço de Gestão de Doentes; 

> Serviços Hoteleiros; 

> Serviço Social; 

:> Serviços Tecnologias e Sistemas de Informação. 

vogal - Diretor Ctrnlco - Professor Doutor José Pedro Figueiredo 

Oe acordo com o artigo 9.11 da secção I, capitu lo II, Anexo II do Decreto-Lei n.11 233/2005, de 29 de dezembro, 

ao Oiretor Cllnico compete a direção de produção clínica do Centro Hospitalar, que compreende a 

coordenação da assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde 

prestados, designadamente; 

a) Coordenar a elaboração dos planos de ação apresentados pelos vários serviços e departamentos 

de ação médica a integrar no plano de ação global do Centro Hospitalar; 

b) Assegurar uma integração adequada da atividade médica dos departamentos e serviços, 
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designadamente através de uma utilização 1"1110 compartimentada da capacidade Instalada; 

t) Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, funcionais e físicas dos 

serviços de ação médica, dentro de parâmetros de eficiência e eficácia reconhecidos, que produzam os 

melhores resultados face às tecnologias disponfveis; 

d) Aprovar as orientações cllnicas relativas à prescrição de medicamentos e meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica, bem como 05 protocolos clínicos adequados às patologias mais 

frequentes, respondendo perante o Conselho de Administração pela sua adequação em termos de 

qualidade e de custo-beneficio; 

e) Propor ao Conselho de Administraçao realização, sempre que necessário, da avaliação externa do 

cumprimento das orientações clínicas e protocolos mencionados, em colaboração com a Ordem 

dos Médicos e instituições de ensino médico e sociedades cientificas; 

f) Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia de qualidade técnica dos cuidados de 

saúde; 

g) Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços de ação médica; 

h) Decidir dúvidas que lhe sejam presentes sobre deontologia médica, desde que não seja possível o 

recurso, em tempo útil, à comissão de ética; 

I) Participar na gestão do pessoal médico, designadamente nos processos de admissão e mobilidade 

interna, ouvidos os respetivos diretores de serviço; 

j) Velar pela constante atualização do pessoal médico; 

k) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exercfcio da medicina 

e com a formação dos médicos. 

Vogal - Enfermeiro Dlretor - Mestre António Manuel Marques 

De acordo com o art.1? 10.12 da secção r, capfturo II, Anexo 11 do Decreto-Lei n.12 233/2005, de 29 de dezembro, 

compete ao Enfermeiro-Diretor a coordenação técnica da atividade de enfermagem do Centro Hospitalar, 

sem prejuízo do disposto em sede do Regulamento Interno, designadamente: 

a) Coordenar a elaboração dos planos de ação de enfermagem apresentados pelos vários serviços a 

integrar no plano de ação global do Centro Hospitalar; 

b) Colaborar com o Diretor Clínico na compatibilização dos planos de ação dos diferentes Serviços de 

Ação Médica; 

c) Contribuir para a definição das políticas ou diretiva de formação e investigação em enfermagem; 

d) Definir padrões de cuidados de enfermagem e indicadores de avaliação dos cuidados de 

enfermagem prestados; 

e) Elaborar propostas referentes à gestão do pessoal de enfermagem, designadamente participar no 

processo de admissão e de mobilidade dos enfermeiros; 

f) Promover e acompanhar o processo de avaliação do pessoal de enfermagem; 
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g) Propor a criação de um sistema efetivo de classificação de utentes que permita determinar 

necessidades em cuidados de enfermagem e zelar pela sua manutenção; 

h) Elaborar estudos para determinação de custos e benefícios no :'mbito dos cuidados de 

enfermagem; 

i) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados com o exerdcio da atividade ~ 

de enfermagem e com a formação dos enfermeiros. I . 
5. Elementos curriculares do Conselho de Admlnlstraç:lo 

Membros do Conselho de Administração 

Administradores Executivos 

Presidente Conselho de Administração - José Martins Nunes 

Data de Nascimento: 6 de junho de 1950 

Carreira Académica e Profissional: 

• Conclus:io da formação secundária no liceu Nacional de Faro em 1968; 

• Ingresso no Curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1969; 

• licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1975; 

• Obtenção da Competência em Gestão Hospitalar (Ordem dos MédiCOS). 

• Obtenção do grau de «Especialista» em Anestesiologia pelos Hospitais da Universidade de Coimbra, 

em 1982; 

• Ingresso nos quadros dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), em 1984; 

• Obtenção do grau de "Assistente Hospitalar Graduado" em 1994; 

• Obtenção do grau de "Chefe de Serviço de Anestesiologia" dos HUC, 111 classificado em 2003. 

Cargos Hospitalares nos Hospitais da Universidade de Coimbra: 

• Diretor CUnico Adjunto em 1990 e 1991; 

• Coordenador do Gabinete de Utente de 1998 a 2002; 

• Adjunto do Conselho de Administrilçao de 2004 a 2005; 

• Desde de 2005 . Diretor do Serviço de Anestesiologia; Coordenador do Bloco Operatório Central; 

Diretor do Centro de Simulação Biomédica. 
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Atividade Cientifica e de GestAo: 

• 

• 

Publicou como autor ou coautor dezenas de trabalhos cientlficos em Revistas Nacionais e M ~ 
Estrangeiras. 7 -
Proferiu Inúmeras confer~ncias em Portugal e no Estrangeiro, quer clentlficas, quer nas áreas de 

gest:lo e da organização hospitalar. 

• Publicou livros de texto, opúsculos, catálogos ou separatas; 

• Responsável e Coordenador dos "Cursos de Gestão para EKecutivos Hospitalares" do CSB dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Responsável pelas aulas de Anestesiologia, na cadeira de Propedêutica Cirúrgica (Prof. Doutor 

Fernando José Oliveira) na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Convidado como docente no Curso Pós Graduado de EspeciaUlaç:lo em Anestesia Regional em 2011 

pela Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa . 

NO âmbito da Ordem dos M édicos e da Sociedade Portuguesa de Anesteslologia: 

• Coordenou o '"Grupo de Missão para a Modernização da Anestesiologia Portuguesa" em 2004; 

• Membro eleito da Direç:lo do Colégio da Especialidade de Anesteslologia de 2006 a 2008 da Ordem 

dos Médicos; 

• Colaborador da Sociedade Portuguesa de Anestesiologla. 

AUvldade Politica: 

• TItular de Órgão de Soberania Nacional: Secretário de Estado da Saúde de 1991 a 1993 (XII Governo 

Constitucional); 

Outras funções Relevantes: 

• Representante do M inistro-Adjunto do Primeiro-M inistro na Comlss30 Instaladora do Observatório 

Europeu das Drogas e Tó)(ico-depend~nclas de 1995 a 1996. 

VOlal do CA- Vogal Executivo· Pedro José Duarte RoldSo 

Data de Nascimento: 11 de setembro de 1960 

Habilitações Académicas 

• licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ci~nclas Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
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Usboa, em outubro 1984; 

Diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 

Nova de Lisboa, em julho de 1988; 

Graduação na carreira e antiguidade no grau administrador hospitalar do 3S! grau do quadro único de 

administradores hospitalares. 

-

Atividade Profissional 

• Exerdcio de funções de administrador hospitalar: 

o Centro Hospitalar de Coimbra ( de agosto de 1988 a novembro de 1993 e de junho a julho 

de 1994): 

• 

• 

• 

• 

Serviço Central de EstaUstica - Departamento da Informação para a Gestão; 

Serviço de Aprovisionamento; 

Maternidade Bissaya Barreto; 

Área dos serviços comuns de diagnóstico e terapêutica; 

• Centro de Responsabil idade de Pedopsiquiatria e Saúde Mental Infantil e Juvenil; 

o Hospital Distrital da Figueira da Foz (de dezembro de 1993 a maio de 1994): 

• Assessor do Conselho de Administração; 

o Hospital Distrital de Aveiro (de agosto de 1994 a março de 20(0): 

• Departamento de Doentes; 

• Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental- Centro de Responsabilidade; 

o Hospitais da Universidade de Coimbra (de abril de 2000 a abril de 2(04): 

• 
• 

• 

• 

Área de Administração V - Maternidade Dr. Daniel de Matos; 

Serviço de Genética Médica I SEMER; 

Serviços Farmacêuticos; 

Departamento de Medicina Materno-Fetal, Genética e Reprodução Humana; 

o Hospital Distrital da Figueira da Foz, S.A. (de maio de 2004 a setembro de 200S) - Vogal 

Executivo do Conselho de Administração; 

o Hospitais da Universidade de Coimbra (de outubro de 200S a 31 de maio de 2007): 

o Centro Hospitalar de Coimbra ijunho de 2007); 

o Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. - Aveiro (de julho de 2007 até agosto de 2008) - Vogal 

Executivo do Conselho de Administração; 

o Hospitais da Universidade de Coimbram, E.P.E (de setembro de 2008 até dezembro de 

2011) - Vogal Executivo do Conselho de Administração; 

o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E (de dezembro de 2011 até ao presente) 

- Vogal Executivo do Conselho de Administração; 
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Vogal do CA - Vogal Executivo- António Pedro Araújo Lopes 

Data de Nascimento: 4 de dezembro de 1954 

Habl1ltações Académicas: 

• licenciado em Direito, no ramo de Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universídade de 

Coimbra, no ano letivo de 1979 -1980; 

• Pós ~ Graduação em Administração Hospitalar, ENSP/lisboa, no ano de 1985. 

Atividade Profissional: 

No âmbito do Ministério da Justiça 

• Representante do Ministério Público, nas Comarcas de Ferreira do Alentejo e Mértola entre 1981 e 

1983. 

No âmbito do Ministério da Saúde 

• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E (de dezembro de 2011 até ao presente) - Vogal 

Executivo do Conselho de Administração; 

• Diretor dos Serviços Financeiros dos H ospitais da Universidade de Coimbra; 

• Vogal Executivo do Conselho de Administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Administrador Delegado dos Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Diretor dos Serviços Financeiros dos Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Administrador da Maternidade Doutor Daniel de Matos e do Centro de Responsabilidade Integrado 

de Cirurgia Cárdio-Torádca dos Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Administrador Delegada do Hospital Distrital de Aveiro de 1994 a 1998; 

• Diretor e Administrador Delegado do Hospital Distrital de São Paio de Oleiros de 1989 a 1994; 

• Assessor do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Ovar de 1988 a 1989; 

• Vogal da Comissão Instaladora do Hospital Distrital de Águeda de 1987 a 1988; 

• Diretor do Serviço de Doentes e Arquivo Clínico no Centro Hospitalar de Aveiro Sul de 1985 a 1987. 

Atividade como docente 
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• Responsável pelo módulo «Negociação do Plano e Orçamento» do I Curso de Pós -Graduação em 

Gestão de Serviços e Áreas Clínicas da Universidade Autónoma de Lisboa; 

• Responsável pelos módulos «A contratualização como instrumento de planeamento de gestão» e 

"Utilização de documentos e instrumentos financeiros" do Curso em Gestão de Hospitais e Serviços 

de Saúde da Universidade Moderna do Porto, 

Atividade como formador 

• Formador nas áreas de Arquivo CI{nlco, Gestllo da Saúde e dos Serviços de Saúde e Financiamento e 

Controlo de Gestão, para profissionais das áreas administrativas, de enfermagem e médic<l. 

Ativid<lde como conferencista 

• Conferencista em matérias ligadas à Administração, Gestão Hospitalar e Gestão Fin<lnceira. 

At ivldade como orientador de estágios 

• Responsável pelo exercício tutelado, monitorização de trabalhos de investigação e estágios de 

prática hospitalar de Administradores Hospitalares. 

Cargos em associações 

• Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para o triénio de 2008 -2011; 

• Vogal do Board da European Association of Hospital Managers para o quadriénio de 2010 -201S. Vice 

-Presidente da ASSOCiação Portuguesa de Administradores Hospitalares para os triénios de 2001 -

2004 e 2004 -2007; 

• Representante da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares no Subcommittee on 

European Affairs da European Associat ion of Hospital Managers. 

Outras atividades: 

• Colaborador em Grupos de Trabalho no âmbito dos Departamentos Centrais do Ministério da Saúde. 

Presidente do Conselho f iscal do Serviço de Utiliz<lção Comum dos Hospitais (SUCH). 

Cu rsos: 

• HUS European Health Policy Innovation Seminar", realizado no Real Colegio Complutense at Harvard 

UniverSity, no ano de 2011, em Harvard, USA; 

• "Semlnar Media Tralning", realizado por profissionais da radio e televisão no âmbito da comunicação 

para dirigentes; 

• HMastering Health Care Finance", realizado em Portugal, no ano de 2007 e sob a égide da Université 

de l ausanne e da Harvard Medicallnternational; 
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• "Training Program in Hospital Systems Management", integrado no Curso de Engenharia Industrial, 

ministrado em Portugal e organizado pela Direção-Geral da Saúde, frequentamos um programa de 

treino em «Hospital Systems Management», com a duração de algumas semanas, no ano de 1988, 

na University af Wisconsin and Clinics -Madison, Wisconsin, USA. 

Vogal do CA - Diretor Clínico - José Pedro Figueiredo 

Data de Nascimento: 3 de outubro de 1961 

Si nopse Curricular 

• licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Médico Especialista em Estomatologia pela Ordem dos Médicos e pela Carreira Médica Hospitalar; 

• Membro do Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos; 

• Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Estomatologia dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Grau de Consultor de Estomatologia); 

• Doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Professor Auxil iar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Regente das disciplinas de Imagiologia, História da Medicina e da Medicina Dentária, Deontologia e 

Organização Profissional do Mestrado Integrado de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra; 

• Regente da disciplina de Medicina Oral do Mestrado Integrado de Medicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Membro da Comissão de t:tica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 

• Pós-Graduado em Economia e Gestão de Organizações de Saúde pela Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra; 

• Past-Presidente da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária; 

• Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária; 

• Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Médicos Estomatologistas Portugueses; 

• Past-Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Oral; 

• Founder-Member of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology; 

• Fellaw of the Eurapean Baard af Oral Surgery af the Eurapean Federatian of Oral Surgery Sacieties; 

• Member of the European Academy of Oral Medicine; 

• Vogal efetivo de Júris de Exame Final do Internato Complementar de Estomatologia e de Concurso 

para Habilitação ao Grau de Consultor de Estomatologia. 
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Vogal do CA - António Manuel Marques 

Data de Nascimento: 22 de março de 1964 

Habi litações Académicas 

• licenciado em Enfermagem, Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

• Mestre em Gestão e Economia da Saude, pela Faculdade de Economia da Universidade de COimbra; 

Atlvidade Profission al 

• Enfermeiro desde 1984, iniciou a profissão no Hospital Pediátrico de Coimbra, abriu e chefiou, 

durante dez anos, a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra, EPE, organização onde atualmente é Enfermeiro Supervisor, pertencendo à equipa de 

gestão da Área de Gestão Integrada Médica 2, detendo 17 anos de experiência gestionária; 

• Foi membro da Comissão Nacional de Saude Materna e Neonatal, em dois mandatos, assumindo 

particular responsabilidade pela área da qualidade; 

• Pertenceu aos Corpos Sociais da Ordem dos Enfermeiros durante 3 mandatos: foi vogal do Conselho 

de Enfermagem Regional do Centro, e do Conselho de Enfermagem (nacional) e foi Presidente da 

Comissão Especialidade de Saude Infantil e Pediátrica; 

• Foi membro do Conselho redatorial das Revista "Saude Infantil" da ASIC e é atualmente Revisor da 

Revista indexada «Enfermagem», da ESEnfC; 

• Tem publicado em livro ou revista 26 artigos ou trabalhos, e proferiu Inúmeras comunicações nos 

tlmbitos da Enfermagem Pediátrica, Fundamentos de Enfermagem, Gestão, Sistemas de Informação, 

entre outros. 
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6. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, consoante 

aplicável, do Conselho de Administraç:lo, do conselho geral e de supervis:lo e do Conselho de 

Administração executivo com acionistas a quem seja imputável participaçào qualificada superior a 2% dos 

direitos de voto. 

Foram apresentadas aos órgãos competentes as declarações de cada 

Administração de inexistência de conflitos de interesse (Anexo 1lJ). 

7. Organograma do CHUC 

II 

, 

8. Funcionamento do Conselho de Administração 

• O Conselho de Administração reúne ordinariamente todas as semanas, ii qulnta .feira, pelas 9:30 

horas. A alteração da data e hora das reuniões pode ocorrer sempre que, por motivo justificado, o 

Conselho de Administração o determine. Durante o exercido de 2015 realizaram·se 50 reuniões 

ordinárias. As reuniões do Conselho de Administração reali2am·se com a presença de todos os 

membros, sendo as ausências justificadas por motivos de força maior. Todos os membros do 

Conselho de Administração estão vinculados às deliberações tomadas, bem como ao dever de sigilo 

sobre as posiç~s tomadas e conducentes a tais deliberações. 
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. ' .... v .•• •• .. "", 
50 R&unl6es .e.lludu. sendo: p.,Ucl~ç6es: " " " " .. ~ A _ MCIII do PCA tIO perIodo 

AsIIiduldade 50 MliMrIM • .,~ .,~ .,~ n,~ ~,~ de 22IJaneIro a 1~ 14 reuniOes 

O elClra:n:l1Nrias auso\nclas: , • 1 " • OOI'ISlltulI\M) ~$& a =1. _ ente 

• 1&.~ ,~.~ " .Olf. n,~ .,~ no esU.'OO8i'O. 

• Os membros Conselho de Administração não exerceram outros cargos, assim como outras atividades 

relevantes em simult.:lneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, no decurso do exercído 

(Anexo III). 

• O fiscal unico procede em cada exercI CIO económico ;li elaboração de um relatório sobre o 
Desempenho do Conselho de Administração 

• Não existem comissões no seio do órgão de administração. 

C. FISCALIZAÇÃO e D. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROG) 

1.ldentificação do Fiscal Único 

Manuel Domingues & Assodado, SROC (n.!! 145), representada pelo sócio Manuel Duarte Domingues, ROC n.!! 
824. 

Suplente do Fiscal Único; Drl. Carla Sofia Coelho Vieira, ROC n.ll 1325 

Mandato: 2014-2016 

~. .-.,.) - .-
lO'J.lOlI 

.~ 

0-
~ 

1O,J.1O" ...- 'm 

2. Remunerações do Fiscal Único 

Nom. 

11.09B,61 

........ '1 

Reduções 

Remuneratórias 

1.958,21 

0_ 

(lJ.OJ.lOl' 

_"U 

-- ---
11.-,11 

15.140,41 

Durante o exercidO de 2015, não foram prestados quaisquer outros serviços de auditoria, que não se 

enquadrem na Revisão de Contas pela 5ROC Manuel Domingues & Associado ao CHUC. 
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3.Slnopse Curricular do representante do fiscal Único 

Data de Nascimento; 23 de março de 1948 

Habilitações Académicas: 

• Bacharelato em Contabilidade pelo Instituto Comercial de Lisboa; 

• Licenciatura em Controlo de Gestão pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra. 

Atlvldade Profissional 

• Contabilidade/f iscalidade - até 1992; 

• Profissional liberal, tendo a responsabilidade pela execução e controle da contabilidade de 

empresas de dimens;Jo importante; 

• Membro do Conselho fiscal de sociedade anónima; 

• Consultor contabillstico e fiscal de diversas empresas. 

• Auditoria e Revisão de Contas; 

• Desde 1993, ano da inscri~o na lista dos Revisores Oficiais de Contas; 

• Desempenho de funções inerentes à certificação legal de contas e à revisão legal de empresas, 

em várias sociedades anónimas e por quotas, empresas públicas, municipais e cooperativas; 

• Exercício de funções de consultadoria nas áreas de Contabilidade e fiscalidade; 

• Desde 2005, desempenho de funções de Controlador-Relator da Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas (Controlo de Qualidade). 

• fiscal Único no âmbito do Ministério da Saúde: 

• Hospital de Santo André S.A. (2002/2005); 

• Hospital de Santo André, EPE (2006/2011); 

• Centro Hospitalar de Coimbra, EPE (2007/2011); 

• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE (desde 2011); 

• Centro Hospitalar de Leiria, EPE (desde 2015). 

• No âmbito do Ministério da Educação 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (Presidente da Comlss;Jo de Fiscalização -

2001/2007). 
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Atlvidade como docente 

• Escola Industrial e Comercial de Pombal (1973/1974); 

• ISLA -Instituto Superior de Unguas e Administração - Leiria (1992/1999); 

• ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração - Coimbra (1996/1997). 

Atividade como conferencista 

• IV Jornadas de Contabilidade (Aveiro 1991): U Avaliação de Empresas". 

Serviço público 

• Oficial Miliciano de Administração Militar (1970/1973); 

• Membro da Assembleia Municipal de Pombal (1997/2009); 

• Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Cã (2005/2013). 

Cargos em associações 

• Presidente Conselho Fiscal da AICP - Assoc. Industriais Conc. Pombal (1983/1986); 

• Vice-Presidente Direção Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntôlirios Pombal (1995/2005); 

• Presidente Conselho Fiscal da Assoc. Humanit. Bomb. Volunt. Pombal (desde 2005); 

• Presidente do Conselho Fiscal da 5anta Casa da Misericórdia de Pombal (1996/2004); 

• Presidente do Conselho Fiscal do Sporting Clube de Pombal (1997/2004); 

• Presidente Direção Assoc. Antigos Alunos Esc. Indust. Comercial Pombal (1998/2002); 

• Membro da Comissão Revisora Contas da Fundação Rotária Portuguesa (2004/2009). 

Livro publicado 

• NDA ILUSTRE TERRA DO MARQUtS ... ", reunindo crónicas publicadas em jornais e revistas e outros 

escritos, destinando-se, integralmente, o produto da venda a Instituições de Solidariedade Social. 

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 

Conselho geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem 

independentes, nos termos do artigo 414.', n .i 5 do Código das Sociedades Comerciais (esC). 

Não aplicável, não elCistem órgãos de fiscalização além do Fiscal Único. 

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

à sociedade. 

Os estatutos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE no seu art.' 15, n.'2,5 e 6, na sua atual 

redação, dispõem que o Fiscal Único Efectivo e o fiscal Único Suplente são designados através de despacho 

do membro do governo responsável pela área das finanças, obrigatoriamente de entre os auditores 
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registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou quando tal não se mostrar adequado de entre 

os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas inscritos na respectiva lista da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, por um mandato com a duração de três anos, renovável apenas uma 

vez.. 

4. Auditor Externo 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. não possui Auditor Externo. 

E. CONSELHO CONSULTIVO 

1. Nomeação 

Por Despacho de Sua Exa . o Sr. Ministro da Saúde de 26-07-2012, nos termos e ao abrigo do disposto na 

al fnea a) do n.lI l e nos n.lIs 4 e S do artigo 18.1! dos Estatutos constantes do anexo II ao Decreto-lei n.lI 

233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.9s SO·N2oo7, de 28 de 

fevereiro, 18/2008, de 29 de janeiro, 176/2009, de 4 de agosto e 136/2010, de 27 de dez.embro, aplicável por 

força do n.lI3 do artigo 5.9, ambos do Decreto-lei n.lI 30/2011, de 2 de março, foi nomeado presidente do 

Conselho Consultivo do Centro Hospitalar e Universitário de COimbra,EPE, o licenciado Joaquim Fernando 

Noguei"l. 

2.Composição 

Presidente: 

• Dr. Joaquim Fernando Nogueira 

Membros indicados pelo Conselho de Administração: 

• Prof. Doutora Renata S.M. Gomes 

• Dr. Adalberto Paulo da Fonseca Mendo 

Membro indicado pela liga dos Amigos do Hospital da Universidade de Coimbra: 

• Ora. Maria Isabel Fernandes de Carvalho Garcia 

Membro indicado pela liga dos Amigos do Hospital dos Covões: 

• António da Cruz Neves da Costa 

Membro eleito pelos funcionários: 

• Enf' Maria Conceição e Silva Carvalho Saraiva 

Membro Indicado pela Administração Regional de Saúde de Coimbra: 

• Dr. António Duarte Arnaut 

Membro indicado pela Cidade de Coimbra: 

• Dr. Álvaro José Brilhante l aborinho lúcio 
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3. Competência 

a) Apreciar os planos de ati'lidade de natureza anual e plurianual; 

b) Apreciar todas as informações que ti'ler por necessárias para ° acompanhamento da ati'lidade do centro 

hospitalar; 

c) Emitir recomendações tendo em 'lista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às populações, tendo 

em conta os recursos disponi'leis. 

4. Funcionamento 

1 - O Conselho Consulti'lo reúne, pelo menos, uma 'Iez por ano e as suas deliberações são tomadas por 

maioria simples e constam de ata, tendo ° presidente 'loto de qualidade 

2 - As reuniões são con'locadas pelo presidente com a antecedência mrnima de cinco dias úteis, de'lendo ser 

Indicados na con'locatória a data, a hora e o local em que se realizam, bem como a respecti'la ordem de 

trabalhos. 

3 - Se à hora Indicada não existir quórum, a reunião efetua-se uma hora depois, podendo ° conselho 

deliberar por maioria dos 'lotos dos membros presentes. 

4 - As demais regras de funcionamento do Conselho Consul ti'lo são definidas em regulamento próprio, o qual 

de'le incluir a pre'lisão da substituição dos seus membros em situações de falta ou impedimento. 
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VI. ORGANIZAÇAO INTERNA 

A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÓES 

1.lndkaç30 das regras aplicáveis à alteraç30 dos estatutos da entidade. 

Decreto-Lei n.9 233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.9s 50-

A/2007, de 28 de fevereiro, 18/2008, de 29 de janeiro, n.9 176/2009, de 4 de agosto, n.9136/2010, de 27 de 

dezembro e n.9 244/2012, de 9 de novembro. 

Considerando a sua forma de aprovação, qualquer alteração terá que respeitar o mesmo procedimento 

legislativo. 

2.Comunicaç1lio de irregularidades - meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na 

sociedade. 

Nos termos do artigo 1751 - A do Anexo II do Decreto-lei n.9 244/2012 de 9 de novembro, o hospital E.P.E. 

dispõe de um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de 

Administração assegurar a sua implementaç1lio e ao auditor Interno a responsabi lidade pela sua avaliaç1lio. 

Nesse domlnlo e no cumprimento do n.9 3 do citado Decreto, o Conselho de Administração aprovou em 

19/12/2013 a proposta de regulamento sobre comunicação de irregularidades no CHUC apresentada pelo 

serviço de auditoria interna. 

O regulamento acima referido define um conjunto de regras e procedimentos internos, disponlveis aos 

órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral, que entendam participar a 

ocorrência de irregularidades, de forma livre e consciente e através do qual possam ser descritos factos que 

indiciem: 

a) Violação de principios e disposições legais, regulamentares e deOr'ltológicas por parte dos membros dos 

órgãos estatutários, trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de serviços no exerclcio dos seus 

cargos profissionais; 

b) Dano, abuso ou desvio relativo ao património do CHUC ou dos utentes; 

cl Prejulzo à imagem ou reputação do CHUC. 

O regulamento sobre comunicação de irregularidades encontra-se publicado nos portais interno e externo do 

CHUC (hup://www.chuc.mln-saude.pt/l. podendo, a participação da ocorrência de Irregularidades, ser 

realizada pelos seguintes meios: 

• Correio electrónico, dirigido ao serviço de auditoria interna: auditoriachuc@chuc.min-saude.pt; 

• Carta registada, dirigida ao serviço de auditoria interna, para o seguinte endereço: 
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

Polo Hospital Geral 

Quinta dos Vales 

3041-801 São Martinho do Bispo - Coimbra 
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No âmbito das competências legalmente previstas, o serviço de auditoria interna, deve receber as 

comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do centro hospitalar que venham a 

ser apresentadas e, nos termos do citado regulamento, proceder, junto do Conselho de Administração, ao 

reporte semestral da atividade desenvolvida. 

A comunicação de qualquer eventual irregularidade ou informaç.:lo, bem como a assistência no âmbito da 

investigação da comunicação de irregularidades são um direito do seu autor, que deverá ser exercido com 

absoluta salvaguarda da sua identidade se tal for solicitado, de forma a prevenir omissões por receio de 

represálias e/ou qualquer forma de pressão. 

~ assegurada pelo serviço de auditoria interna a confidencialidade da comunicação, nomeadamente na 

consagração de adequados procedimentos para a receção, registo e tratamento de comunicações de 

irregularidades. 

3.lndicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à 

mitigação e prevenção da fraude organizacional. Referência à exIstência de Planos de Ação para prevenir 

fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por 

Clientes ou Terceiros). assim como a Identiflcaçllo das ocorrências e as medidas tomadas para a sua 

mitigação. Indicar se a empresa cumpre com a legislação e a regulamentação em vigor relativas à 

prevenção da corrupção e se elabora anualmente um RelatÓrio Identificativo das Ocorrências, ou Risco de 

Ocorrências, dos factos mencionados na alínea a) do n.1I 1 do artigo 2.11 da lei n.1I 54/2008, de 4 de 

setembro. Indicação do local no slte da empresa onde se encontra publicitado o respetivo relatório (Artigo 

46J! Ol133/2013). 

o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) do CH UC foi elaborado nos termos das orientações 

definidas e aprovadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), nomeadamente as Recomendações 

n.l! 1/2009, n.!! 1/2010 e n.!! 5/2012 e aprovado pelo Conselho de Administração em 26/12/2013. 

Depois de aprovado o PPRG foi remetido às entidades previstas no ponto 1.2 da Recomendação n.!! 1/2009 

de 1 de Julho do CPC: CPC, Tribunal de Contas, Ministro da Saúde e Ministra de Estado e das Finança~, 

Inspeção - Geral das Atividade~ em Saúde e Administração Central do Sistema de Saúde, 1. P., Inspeção - Geral 

de Finanças e Direção -Geral do Tesouro e Finanças. 

O PPRG encontra-se publicado no portal interno e externo {http:Uwww.chuc.min-saude.ptD. 
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B. CONTROLO INTERNO E GESTÃO OE RISCOS 

Ret.lono Oe G 

\ 
eU,i.imêrmtNfJ:r" 

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo Interno (SCI) compatlvel com 3 dimensão e 1i 
complexidade da empresa, de modo a proteger os Investimentos e os seus 3tivos (este deve abarcar todos t!c::::> 
os riscos relevantes pela empresa). 

o hospital E. P. E. dispõe de um sistema de controlo interno e de comunicação de jrregularidades, 

competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao auditor 

interno a responsabilidade pela sua avaliação, conforme previsto no ponto n.!! 1 do artigo 17-A do Decreto

Lei n.i 244/2012 de 9 de novembro. 

o sistema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, regras e 

procedimentos estabelecidos no hospital com vista a garantir: 

• Um desempenho eficiente da atividade que assegure a uti lização eficaz dos ativos e recursos, a 

continuidade, segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada 

gestão e controlo dos riscos da atividade, da prudente e correta avaliação dos ativos e 

responsabilidades, bem como da definição de mecanismos de prevenção e de proteção do serviço 

público contra atuações danosas; 

• A existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisão e os processos 

de controlo, tanto no nlvel interno como no e)(terno; 

• O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas 

profissionais e deontológicas aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, regras de conduta e de 

relacionamento, orientações tutelares e recomendações aplicáveiS de entidades e)(ternas como o 

Tribunal de Contas; 

As alterações acima referidas estão contempladas no artigo 89i do Regulamento Interno do CHUC, aprovado 

no dia 20/12/2012. 

No âmbito da avaliação dos processos de cont(Olo interno de gestão de riscos prevista no ponto 1 do artigo 

17i do Decreto-l ei n.i 244/2012, de 9 de novembro, o serviço de auditoria interna elaborou um relatório que 

compulsou o resultado dos trabalhos realizados em 2014 e 2015, nas vertentes: ações de auditoria interna, 

monitorização do PPRG, recomendações emitidas no âmbito de auditorias realizadas por entidades externas, 

sistema de comunicação de irregularidades e análises e recomendações diversas apresentadas pelo serviço 

de auditoria interna ao Conselho de Administração. 
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2. Pessoas, 6rg30S ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela ImplementaçJo de sistema 

de gert:lio e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atlvldade 

desenvolvida. 

o artigo 16.11 do Regulamento Interno do CHUC, homologado no dia 20 de dezembro de 2012, prevê a 

existência do serviço de auditoria interna, a quem compete proceder à avatiaçllo do sistema de controlo 

interno e de gestllo de riscos, nos domlnios contabltrstlco, financeiro, operacional, Inform~Uco e de recursos 

humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento continuo. 

Os princípiOs e regras a observar no exercfclo da funç:lo Auditoria Interna do CHUC, bem como a definição da 

articulação do trabalho com as entidades externas estilo previstos no regulamento interno do serviço de 

auditoria interna, aprovado em 15/04/2013. 

Nos termos dos n.lls 1 e 2 do artigo 16 do regulamento acima referido e ao abrigo do artigo 411 do Decreto-Lei 

n.1I 244/2012, de 9 de novembro, que alterou o artigo 1711 dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-lei 

n.1I 233/2008, de 29 de dezembro, o Conselho de Administraçl!lo do CHUC procedeu à nomeaçllo do difetor 

de serviço de auditoria interna no dia 3/07/2013. 

O serviço de auditoria interna é constituldo pelo Auditor Interno e respons~vel pelo serviço e por uma 

Técnica de Auditoria que integra a equipa desde o dia 1 de março de 2013. 
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3. Em caso de exist"ncia de um plano estratégico e de política de risco da entidade, este deve indulr a 

definiçiio de níveis de risco considerados aceitáveis e Identificar as principais medidas adotadas , 

A definição e classificação dos níveis de risco estão previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e 

encontram-se alinhados com a metodologia prevista nos manuais de auditoria interna da ACSS, IP. 

Identificados os riscos e conhecidas as probabilidades de ocorrência dos riscos, importar~ decidir sobre a 

resposta a dar ao risco, nomeadamente: 

Evitar o risco - eliminando a causa ou abandonando as atividades que originam o risco; 

Reduzir o risco - através de medidas que reduzam a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto do risco; 

Partilha do risco - reduzindo a probabilidade de ocorrência ou impacto através da transferência ou partilha 

de parte do risco para terceiros; 

Aceitação do risço - de acordo com a metodologia adotada, foi util izado um modelo para proceder ;li 

enumeração das competências atribufdas a cada área/serviço, identificando os seus responsáveis, 

associando-lhes uma escala de risco, a sua probabilidade de ocorrência e a apresentação de medidas 

preventivas. 

A combinação entre a probabilidade de ocorr~ncia dos riscos com o impacto causado pelos mesmos, teve 

com referencial a matriz infra-referida. 

:\Ioddo de anli.cio do risto 

Ria '''1 
l aS 1 .. ",", 

, .-. . ' .. , 

'd: l..:!!.t~ , 

l h l . A.:;, 

:,,'" :; 

1:.::0, -::·X' , ::.f:.', ' :-:::.', 

4. Explicitação, ainda que por Inclusão de organograma, das relações de dependência hlerárquka e/ou 

funcionai façe ii outros órgãos ou comissões da sociedade. 

Nos termos do ponto 5 do artigo 16.R do Regulamento Interno do CHUC, o serviço de auditoria interna 

depende, em termos orgânkos, do presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo da delegação que 

entenda fazer, nos termos do n.R 3 do artigo 7.2 do Decreto-lei n.R 244/2012, de 9 de novembro. 
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5. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

A gest:!io e controlo dos riscos assumem-se no CH UC pela sua estrutura organizacional, nomeadamente e em primeiro 

plano pelo Conselho de Administraç:!io e pelos seus colaboradores em geral. 

Por conseguinte, e de acordo com as características dos riscos, existem áreas funcionais com competências para a 

gestão e controlo dos mesmos e que estão previstas no Regulamento Interno do CHUC, destas se destacando áreas 

específicas, nomeadamente o risco clfnico e o risco n:!io cl(nico no 3mbito da comiss:!io da qualidade e da segurança do 

doente. 

6.1dentificaçllo e descrlçllio dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e Jurldlcos) 

a que a sociedade.se expõe no exercido da ativldade. 

Nos termos do ponto 2 do artigo 7.1J da l ei n.9 54/2008, de 4 de setembro, que criou o CPC, publicado no Diário da 

República, LI série - N.9 171, "são consideradas atividades de risco agravado, designadamente, as que abrangem 

aquiSições de bens e serviços, empreitadas de obras públicas e concessões sem concurso, as permutas de Imóveis do 

Estado com Imóveis particulares, as decisões de ordenamento e gestão territorial, bem como quaisquer outras 

susceptíveis de propiciar informação privilegiada para aquisições pelos agentes que nelas participem ou seus 

familiares N
• 

Não obstante a aplicação das recomendações do (PC e na perspetiva de que existe um risco operacional muito 

disperso, que deve ser monitorizado, atenta a complexa e diversificada atividade do CHUC, foram inicialmente 

reportados riscos das seguintes áreas e que se encontram vertidos nas matrizes de gestão de risco do seu PPRG, que se 

encontra publicado em ht tp:Uwww.chuc.min saude.Dtl. 

• Serviço de aprovisionamento; 

• Serviço de gestão de doentes; 

• Serviço de gestão de recursos humanos; 

• Serviço de tecnologias e sistemas de Informação; 

• Serviços financeiros; 

Serviços hoteleiros; 

• Gabinete de controlo e planeamento de gestão; 

• Gabinete jurídiCO e de contencioso. 

Ciente da relevancia desta matéria e atenta a necessidade de reforçar a identiflcaçllo e descrição dos principais riscos, 

está prevista para 2016 uma revisllo do Plano aos Serviços, Gabinetes e Unidades do CHUC, Indicados na proposta de 

alargamento apresentada pelo serviço de auditoria interna, aprovada na sequêncla da deliberação de 4 de fevereiro de 

2016 doCA. 
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7.Descrtç:io do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de 

rISCO$. 

A descrição do processo de Identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e mitigação de riscos, tem 

sido conduzida de acordo com a metodologia adotada pela ACS5, IP e prevista no decreto-lei n.1! 244/2012 de 

9 de novembro, a qual é baseada no COSO (Commlttee of Sponsorship Organizations of the Treadwav 

Commissionl e está contemplada nas Partes 11, III e V do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do CHUC, 

disponfvel em http://www.chuc.mln·saude.ptl. 

8.Prlncipals elementos do SCI e de le5tão de risco implementados na sociedade relativamente ao processo 

de divullação de Informaç:io financeira. 

Nos termos do artigo lSI! dos Estatutos, o fiscal único é o órgão responSável pelo controlo da legalidade, da 

regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do CHUC, competindo-lhe, especialmente, nos termos 

do artigo 161! dos referidos Estatutos, a verificação da regularidade dos registos contabilísticos e documentos 

que lhe servem de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e certificar as 

contas e elabora relatórios da sua ação fiscalizadora, neste se incluldo o relatório anual global. 

O CHUC disponibiliza a informação financeira de divulgação obrigatória no seu portal externo 

(http://www.chuc.min-saude.pt), bem como no portal do setor empresarial do estado. 

Importa referir que o processo de divulgação de informação financeira e igualmente monitorizado e validado 

pelo Tribunal de Contas. pela DGTF e pela ACS$. 

C. REGULAMENTOS E CÓDIGOS 

O CHUC rege-se pelo seu Regulamento Interno, de acordo com o art.1! 8.1! do Decreto-lei n.1! 30/2011, de 2 de 

março, pelo regime juridico do Setor Empresarial do Estado com as especificidades evidenciadas no Decreto

lei n.1! 233/2005, de 29 de dezembro, e nos Estatutos constantes do anexo II do mesmo diploma; pelas 

normas em vigor para o 5N5, que não contrarie os dispositivos do diploma criador; pelas normas aplicáveis 

aos Hospitais Universitários, desde que não sejam incompativeis com a natureza e o regime de Entidade 

Pública Empresarial; pelas demais normas legais de gestão hospitalar em vigor e ainda por todas as normas 

gerais e especiais que, por força da sua natureza Jur'd1ca, lhe sejam aplicáveis. 

1.Regulamento Interno 

Conforme o art.1! 8.1! do Decreto·lei n.1! 30/2011, de 2 de março, o regulamento interno é, por excelência, o 

documento orientador da organização, tendo sido homologado no dia 20 de dezembro de 2012 pelo 

Conselho Diretivo da A.R.5. do Centro I.P. 
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2.Código de ttica 

No decorrer do ano de 2012 foi elaborado o Código de ttica do CHUC o qual foi aprovado pelo Conselho de 

Administração, em 28 de fevereiro de 2015, e publicado na página do Portal Interno, bem como no sítio 

eletrónico do setor empresarial do estado - www.dgtf.pt. 

3.Referência à existência de Planos de Ação para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador 

ou Fornecedor de Serviços) e enernas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a Identificação das 

ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e 

da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório 

Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.S! 1 do artigo 2.S! da Lei n.S! 

54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da empresa onde se encontra publicitado o 

respetlvo relatório (vlde artigo 46.11 do Decreto-Lei n.1I 133/2013) 

Conforme acima referido o CHUC tem um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os de Corrupção 

e Infrações Conexas) que identifica e avalia o risco, aponta medidas de resposta ao risco e incorpora o 

processo da sua monitorização e avaliação. 

O Relatório Identificativo das Ocorrências (ou Risco de Ocorrências), Internamente designado por Relatório 

Anual de Execução do Plano, foi elaborado em 2014 e em 2015 e, depois de aprovado, remetido ao CPC, bem 

como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. 

Nos termos do n.1I2 do artigo 46.11 do Decreto-lei n.!! 133/2013, de 3 de outubro, os citados documentos 

encontram-se publicados no portal externo do CHUC ( http://www.chuc.min -saude.pt/). 

D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇAO 

Foram cumpridas as orientações emanadas pelo Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.!! 

693/2009, de 23 de dezembro, ou seja, o Centro Hospitalar e Universi tário de Coimbra, reporta 

adequadamente a sua informação económico· financeira à tutela. Segundo as orientações emanadas pelo 

Despacho do Ministro de Estado e das Finanças n.!! 14277/2008, de 14 de maio, o Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, reportou para a DGTF trimestralmente, de modo analitico, um Relatório de 

EKecução Orçamental do trimestre acompanhado do respetivo parecer do Fiscal Único. No ano de 2015 

foram elaborados os Relatórios de Execução Orçamental, tendo sido remetidos à Direção Geral do Tesouro e 

das Finanças e de forma desmaterializada através do Sistema de Recolha de Informação Económica e 

Financeira (SIRIEF). Com periodiCidade mensal s~o divulgados na plataforma HOn -line" SIRIEF, gerida pela 

Direcção Geral do Tesouro e Finanças, os elementos económico-financeiros da instituição. Com periocidade 

mensal são submetidos por Hupl oad" no site da Unidade Operacional de Gestão Financeira da ACSS ficheiros 
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com toda a informação económica e financeira da instituição e ainda informação relacionada com o 

cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

O Centro Hospitalar reporta mensalmente na plataforma da DGO (SIGO) a e)[ecução orçamental da 

Instituição, são efectuados ainda reporte nesta plataforma as alterações orçamentais, mapas de 

compromissos e pagamentos em atraso, contratos plurianuais e encargos com pessoal. A DGO possui ainda 

mais uma plataforma "Serviços On Une", onde são executados reportes de fundos disponíveis (LCPA), 

previsões mensais de execução orçamental, Unidade Tesouraria do Estado e Plano de Uquidação de divida. 

E. SiTIO DE INTERNET 

o CHUC disponibiliza a informação de divulgação obrigatória no sítio eletrónico da empresa, www.chuc.min

saude.pt e na intranet, bem como no sítio eletrónico do setor empresarial do estado - www.dgtf.pt. 

mantendo-a, periodicamente, atualizada. 

F.PRESTAÇAO DE SERViÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL 

I.Referência ao contrato celebrado com a entidade pübllca que tenha confiado à empresa a prestação de 

um sêrvlço pübllco ou de intêresse geral, respeitante à remunêração dessa atlvidadê (vide n.2 3 do artigo 

48.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013). 

Encontram-Sê considerados no Contrato-Programa celebrado entre o Ministério da Saúde e o CHUC, EPE, que 

define as orientações e objetivos de gest:lo no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saüde, em 

termos de produção contratada, a respetiva remuneração, os custos e incentivos institucionais atribuídos em 

função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira 

2. Elcposlç!lo das propostas de contratualizaç:io da prestação de Sêrvlço público apresentadas ao titular da 

função acionlsta e ao membro do governo responsável pelo respetlvo setor de atlvidade (vide n.2s 1, 2 e 4 

do artigo 48.1 do Oêcrêto-Lêl n.2133/2013), das quais dêverão constar os Sêguintes elementos: 

ai Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais; 

d) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas 

constantes do Orçamento do Estado em cada exercido; 

Para além do exposto no ponto 1., a ACSS (Administraçao Central do Sistema de Saúde) publica anualmente a 
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Metodologia para definição de preços e fixação de objetivos, que estabelece os principios orientadores do 

processo contratual a desenvolver pelos Hospitais EPE, no que respeita a atividades, objetivos e resultados a 

alcançar. Para o ano de 2015 estas orientações estão vertidas no documento " M etodologia para a definição 

de preços e fixação de objectivos", com data de julho de 2014. 

Embora os indicadores económico-financeiros de 2015 não tenham alcançado os valores pretendidos, o 

desempenho do CHUC vai ajustar a sua trajectória de modo a alcançar a sua sustentabilidade económico

financeira no curto prazo. 
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VII. REMUNERAÇOES 

A. COMPET~NCIA PARA A DETERMINAÇÃO 

1. Indicação quanto à compet~ncla para a determlnaç:lo da remunera~o dos 6r8:1os sociais, dos membros 

da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da sociedade. 

A remuneração dos órgãos sociais desta entidade pública empresarial obedece ao disposto no n.!! 5 da 

Resolução do Conselho de Ministros n.!! 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação atribufda pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.!! 36/2012, de 26 de março, alterada pelas Resoluções do Conselho de 

Ministros n.lls 97/2012, de 21 de novembro, n.1I 45/2013, de 19 de julho, e n. 48/2013, de 29 de julho e ao 

Despacho n.!! 326/2015, SET, de 03/03/2015. 

2- Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou 

potenciais, entre os membros de 6rgãos ou comissões soc1eUrias e a sociedade, designadamente na 

aprovação de despesas por si reallladas {vide artigo 51.!! do Decreto-lei n.!! 133/2013}. 

o Plano de Prevenção e Riscos de Gestão (inciuindo os de corrupção e de infracções conexas) do CHUC, 

comtempla uma parte dedicada a esta matéria. 

3. Apresentação de declaraç:lo dos membros do órgllo de adminlstraçllo a referir que estes se abstêm de 

Interferir nas decisões que envolvam 05 seus próprios interesses. 

Declarações dos membros do CA em Clnexo. 

8. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇOES 

Não Aplicável. 
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C. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇOES 

Conselho Administração 

2015 

Presidente - Remuneração de 4.752,97euros, 14 vezes ao ano. Despesas de Representilção 1.579,85 euros, 

12 vezes ao ano. 

vogal (1) - Vogal Executivo - Remuneração de 3.891,00 euros, 14 vezes no ano. Despesas de Representação 

1.478,85 euros, 12 vezes ilO ilno. 

Vogal (2) - Vogal Executivo Remuneração de 3.891,00 euros, 14 vezes no ano. Despesas de Representação 

1.478,85 euros, 12 vezes ao ano. 

vogal (3) - Diretor Cllnlco - Remuneração de 3.891,00 euros, 14 vezes no ano. Despesas de Representilção 

1.478,85 euros, 12 vezes ao ano 

Vogill (4)- Enfermeiro Dlretor - Remuneração de 3.891,00 euros, 14 vezes no ano. Despesas de Representação 

1.478,85 euros, 12 vezes ao ano 

Fiscal Único - 1.424,88 euros 12 vezes por ano ao qual acresce o IVA, à taxa legal em vigor. 

Informaç:lo sobre o modo como ii remuneraç:io é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos 

interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de longo prazo da sociedade. 

Não Aplicável. 

Exlst~ncia de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre 

eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente . 

Não Aplicável. 

Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração com menção do 

período de diferimento. 

Não Aplicável. 

Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémios. 

Não Aplicável. 

Refer~ncia a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e 

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

Não Aplicãvel. 
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D. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇCES 

1.Conselho Administraç30 

Membro do CA 
(Nome) 

-~~ 
lN_i 

~ 

f lu" 'M. 
UI 

~~._''''' __ '_'_OC'_''''--''' __ ' __ ''''''''''''_ 
M-.. •. _ ..... . ___ • __ ... (._._ ... ) 

--....... -- -

Valor Anual 

, 
1'··-."". .....- ........ " - ,- ,,,. 
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2. Fiscal Único 

Fixado pelo n.1! 2 do Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro de 03 de março de 2015, a 

remuneração anual iliquida do fiscal único efetivo do CHUC serê'i a constante do contrato de prestação de 

serviços a celebrar entre o Conselho de Administração desta entidade e o respetivo fiscal uniCO, em harmonia 

com o estabelecido nos artigos 59.1! e 60. 11 dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com o 

limite máximo equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 meses da remuneração global mensal 

ilfquida atribuída, nos termos legais, ao presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra,EPE. 

Ao valor mensal determinado será aplicada a redução prevista no n.1! 1 e na aUnea o) do n.!! 9 do artigo 33.1! 

da lei n.1! 83-C/2013, de 31 de dezembro, bem como como outras alterações que vierem a ser legalmente 

determinadas. 

Nota: A todas as remuneraçOes dos 6rgaos sociais apllcam·se as reduçOes remuneral6rias previstas nas , Lei n.· 12·AI2010. 

de 30 de junho e Lei n.o 82·8/2014, de 31 de dezembro. 

3. Outras Remunerações 

Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a 

domlnlo comum. 

Não Aplicável. 

Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémiOS e os motivos por 

que tais prémios e/ou participação nos lucros concedidos. 

Não Aplicável. 

Indemlnizações pagas ou devidas a ex· administradores ellecutlvos relativamente à cessação das suas 

funções durante o elCertÍcio. 

Não Aplicável. 

Remuneração dos membros da Assembleia Geral 

Nào Aplicável. 
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VII I. TRANSAÇOES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 

1. Informação sobre as transações relevantes com partes relacionadas 

Não aplicável. 

2. Informação sobre outras transações 

o CHUC. EPE rege-se, no âmbito da contratação publica pelos seguintes diplomas legais; 

- Decreto-lei n.V 18/2009, de 29 de Janeiro (C6digo dos Contratos Públicos), republicado pelo Decreto-lei n.1I 

278/2009, de 2 de Outubro, com as alterações previstas no Decreto-lei n.1I 149/2012, de 12 de Julho, 

estabelecendo a disciplina aplicável à contratação pública e ao regime substantivo dos contratos públicos que 

revistam a natureza de contrato administrativo. 

- Legislaç:lo comunitária, que é aplicável para além dos limiares da Directiva 2004/18/CE e da Directiva 

2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que são revogadas pelas novas Directivas 2014/24/UE e 

2014/2S/EU . 

• Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (lCPA), Lei n.1I 8/2012, de 21 de fevereiro . 

• Restante legislação vigente. aplicável à contratação publica. 

Os procedimentos de contratação pública levados a cabo pelos três setores de aquisições do CHUC, EPE 

conformam-se ainda, e sobretudo. com os principios da contratação publica; igualdade. concorrência e 

transparêncla, ImparcIalidade e publicidade, tutela da confiança, proporclonalidade, boa -fé, legalidade 

procedimental, prossecução do interesse público e respeito pelos interesses legalmente protegidos e justiça. 

O CHUC em matéria de adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas recorre ao Catálogo de 

Aprovisionamento Público dos Serviços Partilhados do Ministério da Saudei EPE, no que diz respeito às 

aquisições de medicamentos, e utiliza a plataforma de contratação pubHca VORTAl para a maioria dos seus 

processos de aquisição. 

Lista de Fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos. 

SERViÇO UTllIZAÇAO COMUM HOSPITAIS (SUCHI 1S.248.396,88 
CASA DE SAUDE RAINHA SANTA ISABEL 5.140.360,22 

EDP COMERCIAL· COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA 4.419.858,40 
GAlP POWER, $A 3.186.604,9S 

3. Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 

No exercicio de 2015, o CHUC não realizou aquisições fora das condições de mercado. 
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IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILlDADE DA EMPRESA NOS DOMINIOS 

ECONÓMICOS,SOCIAL E AMBIENTAL 

, . ,,, .. tés'" ado"das e S'" de ,"mpdmento das metas fi,.d". ~ 

As estratégias adotada~ e o grau de cumprimento das metas fixadas são elencados no Anexo I deste relatório. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

o CHUC enquanto hospital do Serviço Nacional de Saúde norteia a sua atuação por um comportamento 

empresarial ético, transparente e responsável nas relações que estabelece com os stakeholders, 

nomeadamente o Ministério dil Silúde, ii populilçâo que ilssiste, os seus profissionais, os fornecedores e ii 

comunidilde em que se Insere, a sociedade em geral. Em suma, o ambiente em que opera. Integra 

voluntariamente na sua condutil preocupações sociais e ambientais como forma de assegurar a 

sustentabilidade. Assim, o CHUC em termos de objetivos de responsabilidade social tem como prática uma 

cultura coletiva assente nas tradições fundadoras dos hospitais precursores, no respeito pelos valores de uma 

sociedade justa, solidária, humanista e personalista, gerando ativamente valor acrescido para a melhoria 

social, económica e ambiental 

Enquanto Centro Hospitalar Universitário, o CHUC é, em termos de referenciação, um hospital altamente 

diferenciado sendo hospital de fim de linha para a rede de hospitais da região centro e referência nacional 

para o tratamento de determinadas patologias (exemplo; Transplante pediátriCO). A atual conjuntura 

económico-financeira obrigou a que anualmente os contratos-programa estabelecidos com o Ministério da 

Saúde, nos quais se estabelece e contratualizam as quantidades das linhas de produção e os respetivos 

preços unitários, sejam restritivos e, portanto, diminuldos. Isto leva a que, em determinadas linhas de 

produção, o CHUC se confronte com um Contrato-Programa em que as estimativas de produção ficam, por 

vezes, aquém das necessidades em saúde da população que assiste e da sua capacidade de produção, como é 

exemplo o quadro seguinte de acompanhamento do Contrato-Programa de 2015, onde se encontram valores 

de execução acima da produção contratualizada, nomeadamente, nas Consultas Externas; nos GDH Médicos 

de Ambulatório, nos Atendimentos de Urgência, em alguns Programas de Gestão da Doença Crónica, nos 

tratamentos de Radioterapia e nas Visitas Domiciliárias, tal como consta do quadro abaixo; 
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Instituição: Acorrpanhamento da produçoo 

contratualizada em sede dE!-
Cmlro Hospitalar II Un/vers/tdr/o de Coimbra, EPê Contrato-Prograrre 2015 

Rfta/ izado Taxa d. 

Prfnc1l!:!!h linhas de actlvl~ MsIstenc1.1 do Contr. tO-E!r!!!rama Quant idadft Ano 20 15 ftxllcução 

do ano 2015 (5HS) Quantidade Quant ldode 

(5HS) (SNS) 

Consultas Externas 869.'" 903.833 101 ,6% 

Internllmento: 

Doentes SIlidos (GOtfs, Inclui Berç .... io) 65.270 64.874 99,<1' 

DIas de Internamento de Doentes Crônk;os: 

Doentes de ~1qU0tr0 (rônicos no Hospital 1.440 4.827 335,2% 

Doentes de Psiquiatria Crônlcos no Exterior (Ordens Reli!llosas) 1<19.650 129.478 86,5% 

Doentes de PsIQuiatria Crônkos no Exterior (Outras Inst .) 45.170 36.321 SO,4% 

Doentes de Reabilitação PSlcossocial '.500 5.760 230,4% 

Episódios de GOH de Ambulat6rio: 

GOH Clrurlilcos Base 22.000 20.059 91,2% 

GOH Médkos 17.1))) 22.536 132,6% 

- • ~IU~,~ •• ~"~d~M;;,,-~H~_cA~t~.~";d~'~~"~to~,~(§~~m~'"~t;.~mê-~~",~O~);C:7====iF~23~ ... 000~=iJ JF";D~'~''''~==+==iiO~'~.,,,~=~ 
]Se-ssoes em Hospital de Ola (Inclui Estr Reabilitativas) 67800 II 6569<1 96 9\ . 
Prograrn.lls de Gestão da Doença Crónica: 

VIHfSIDA (doentes em TARe) 1.<lSO 1."" 123,n 

Hiperten!>ão Arterial Pulm:mar . doentes em tratamento t" "' 96,5% 

Esclerose Múltipla ' doentes em terape.utlcll m:xIlflcadora 600 '36 106,m; 
Tratamento de doentes c f patologia oncológiCa (Marre; Colon e 
recto; Colo do uterol 7" 1.211 161,3% 

Telel11:mitorização OPaC 15 15 100,0% 
Doenças ll505solTilis de Sobre carga (doentes em 

tratamentofeQutvalente ano) 
18 15 83,3% 

Saúde Sextull II ReproduUva: 

IXCi. (Até 10 selTilnas, rredkllrrento5ll e cirúrgica) '" 5% 84,5% 

Oiagn6nico Pré-Natal (Protocolos I e II) 2.700 3.324 123,1% 

FOfltE' de dados: COflUato·prograrre 2015 E' SlCAacon-pallalTFf1to finai do aoo 2015. 

Apesar das fortes restrições económicas, o CHUC, tendo em conta o especial valor que atribui à 

responsabilidade soda) que, sobre a instituição impende, presta os cuidados de saúde de acordo com as 

efetivas necessidades da população que assiste, privilegiando-as, e, ainda utilizando a capacidade produtiva 

dos seus recursos (humanos e tecnológicos) assumindo por isso, prestar os atas de saúde acima do volume 

que lhe é remunerado dentro dos princlpios da equidade no acesso e da universalidade. 

Recursos Humanos 

Em cumprimento da alínea h) do art. 911 da Constituição da República Portuguesa, o CHUC, enquanto 

entidade empregadora, promove ativamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e 
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mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sent ido 

de evitar toda e qualquer forma de discriminação. No ano de 2015 não se registaram variações significat ivas 

na distribuição dos efetivos por género ou na estrutura etária. Cerca de 72,8% dos trabalhadores pertencem 

ao género feminino e 27,2% ao género masculino. Representando assim o género feminino uma clara maioria 

dos recursos humanos da Instituição. Adicionalmente, em termos remuneratórios, não existe qualquer tipo 

de d;m;m;"ç'o. ~ 

OislrbJç.lo pcI' 20 15.12.11 
tsUIio t tirio 

M , 'o'" 
-lO o , , 

21J.24 • " ,. 
".29 ,., ... ,,, 
"'." '-'" '" ... 
,~" VI no 1.OS1 ., ... ". '" ". 1 M ..... '" no 1.00O ...... "" '" 1.201 "' 
5~" ." ... ,., 
...... 156 '" '" 
6Hi 50 " .. 

7Ooul'lllis 1 o 1 

,ota' L_ 5.lS1 , .... , 
Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos 

Grupo Profissional! carreira 

DIrigente' 

MédicO 

Enfermagem 

Técnloo SuperiorSaüde 

T.O.T. 

Técnico Superior" 

Inform~tlcil 

Eduadora Inf3n6i1 

AsslHente Técnico 

ASSistente OperaCional 

Outro Peuoal 

T ... ' 

Fonte de dados: S.G. Recursos Humanos 

• 5IJperior e Int ermédio 

CHUC 
31/12/2014 

N.' Pe!i.O no total 

S 0,1" 

1.591 22,1" 

2.572 35,7" 

119 1,7" 

462 6,4% 

1<2 2,'" 

29 0,4" 

19 0,3" 

'02 9,8% 

1.558 21,6% 

O O,,", 

7.199 . 

*. lndufdos Administradores Hospi talares e Capellles 

N.' 
6 

1586 

2.648 

U7 

'" 
149 

29 

19 

>O, 

1.628 

O 

'34' 

CHUC Varo Valor 
31/12/2015 "". 

Pe!iO no total 15·14 

0,1% 1 

21,6" ·S 

36,," " 1.6% ·2 

6,3" 2 

,,'" , 
0,4" O 

0,3" O 

9,5" ., 
22.2% >O 

O," O 

. , .. 
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Tendo como referência de análise o final dos anos de 2014 e 2015 constata-se que os efectivos do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra registaram um crescimento de 2,10%, respeitante a um acréscimo de 

148 trabalhadores. Este acréscimo é justificado, quase na sua totalidade, pela contratação de 76 

trabalhadores da carreira de enfermagem e 70 assistentes operacionais já que nos restantes grupos 

profissionais os acréscimos silo muito reduzidos e, nalguns casos, verifica-se, inclusive, uma redução do 

número de efetivos. 

Ano 2014 Ano 2015 
Tipo de Vínculo 

N.' Peso no total N.' Peso no total 

Contra to Tra b. Func. Públicas 5.135 71,3% 5.013 68,2% 

Contra to Individuai Traba lho 2.064 28,7% 2.334 31,8% 

ToU' 7.199 . 7347 . 
fonte de dados: S.G. Recursos Humanos 

Como é natural, atendendo ao regime jurídico do CHUC, o quadro de efetivos com contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado, tende a decrescer. Observamos uma redução de 122 efetivos 

em 2015, já que a admissão de pessoal verificada no decurso de 2015, com e)(ceção dos médicos internos, 

teve por base o regime de contrato individual de trabalho e que, no ano em apreço, registou um acréscimo 

de 280 efet ivos. 

Ano 201S 
Grupo Protl5$ional J Carreira 

Efet1lvos tom idade Efe t1lvos com idade 
:>50 an05 <50 anos 

DIrigente ' 5 1 

M~dlco 592 '" 
Enfermagem 617 2031 

T~cnlco SuperlorSallde " 70 

T.O.T. m 331 

T~cnl(o Superior " 78 71 

Informática 1l 16 

Educadora Infânc1a 15 4 

Assistente Tknico 353 348 

Assistente Operacional 766 862 

Total 2.6 19 4 .728 

Fonte de dados. S.G. Recursos Humanos 
• Superior e Intermédio 
•• Incluidos Administradores Hospitalares e Capelães 

~ evidente pela leitura do quadro anterior que se assiste a um envelhecimento gradual do conjunto dos 

trabalhadores do CHUC atendendo a que o rej uvenescimento que se verifica com as contratações de novos 

colaboradores é menor proporcionalmente ao conjunto de efetivos do próprio organismo. A média de idades 

era, em 2014 de 43,9 anos sendo de 44,3 em 2015. 
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ANO 2015 

NiveI.&c .... ~ .. Paonotobll 

Mmos de St .nos 1490 20,!" 

901.1 10.nos 15 0.2" 
11, 12 .nos 782 10,6" 

Ucmci.tur, ou Super ior 5060 68.9" 

~ T .... '''7 . 
~oole de dados: S.G. Recu'$()s HumaOO$ 

o nfvel de habilitação mais elevado, no total do conjunto de efectivos, mantem-se superior a dois terços do 

global em virtude da complexidade técnica das funções assistenciais do CHUC. 

Formaçllo Proflssional 

o CHUC possui um Serviço de Formação que tem como missão contribuir para o desenvolvimento da 

qualificação dos profissionais, com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados e à valorização 

pessoal e profissional, promovendo a aquisição, o desenvolvimento e o reforço de competências, de 

conhecimentos, de atitudes e de comportamentos, através de uma oferta formativa adequada, adaptada, 

atualizada e alinhada com a missão, a estratégia, os objectivos e as atividades institucionais e a politica de 

gestão de recursos humanos. O serviço de formação associa-se assim aos processos de mudança e 

desenvolvimento organizaCional e profissional, constituindo-se como referência na área da formação, pela 

sua capacidade para organizar e executar formação dirigida prioritariamente a profissionais do setor da 

saúde. 

Afigurou-se importante que no CHUC se continuassem a desenvolver, em 2015, condições para implementar 

uma polItica e estratégias de formação profissional contínua certificada, consonante com a missão e as 

polIticas de desenvolvimento, inovação e mudança da instituição. Permitindo-se. portanto, aos seus 

profissionais adquirirem e atualizarem conhecimentos e competências, nos domfnios científico, técnico, 

tecnológicO e relacional, e adoptarem comportamentos e atitudes adequados, com a finalidade de 

melhorarem o seu desempenho na prestação de serviços/cuidados de saúde e de obterem uma maior 

satisfação/valorização pessoal e profiSSional. 

O Serviço de Formação tem como missão contribuir para o desenvolvimento da qualificação dos profissionais, 

com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados e à valorização pessoal e profissional, promovendo 

a aquisição, o desenvolvimento e o reforço de competências, de conhecimentos, de atitudes e de 

comportamentos, através de uma oferta formativa adequada, adaptada, atualizada e alinhada com a missão, 

a estratégia, os objetivos e as atividades institucionais e com a politica de gestão de recursos humanos. O SF 

associa-se assim aos processos de mudança e desenvolvimento organizacional e profissional, constituindo-se 

como referência na área da formação, pela sua capacidade para organizar e eleecutar formação dirigida 
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prioritariamente a profissionais do setor da saúde. 

Afigurou-se importante que no CHUC se continuassem a desenvolver, em 2015, condições para implementar 

uma politica e estratégias de formação profissional continua certificada, consonante com a missão e as 

politicas de desenvolvimento, inovação e mudança da instituição. Permitindo-se, portanto, aos seus 

profissionais adquirirem e atualizarem conhecimentos e competências, nos domlnios científico, técnico, 

tecnológico e relacional, e adoptarem comportamentos e atitudes adequados, com a finalidade de 

melhorarem o seu desempenho na prestação de serviços/cuidados de saúde e de obterem uma maior 

satisfação/valorização pessoal e profissional. 

Ao serviço de formação, de acordo com O Regulamento Interno do CHUC, compete: realizar Intervenções 

formativas, baseadas em análise de necessidades transversais; promover a aquisição ou o reforço de 

compet~ncias e a mudança de atitudes e comportamentos profissionais; contribuir para o aumento de 

qualidade dos cuidados a prestar; colaborar com outras estruturas de formação e estabelecimentos de 

ensino. 

Este serviço é acreditado pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP (ACSS) e desenvolveu a sua 

atividade em diversos domlnios de intervenção do ciclo formativo, designadamente: 

• Diagnóstico de necessidades de formação; 

• Planeamento de intervenções/atividades formativas; 

• Concepção de intervenções, programas, instrumentos e/ou suportes formativos; 

• Organização e promoção/divulgação de intervenções/oferta formativas; 

• Seleção e afetação dos recursos humanos ao processo formativo (formandos/formadores); 

• DesenVOlvimento/execução de intervenções/ativldades formativas; 

• Acompanhamento e avaliação de Intervenções formativas; 

• Apoio técnico, nas áreas da formação, a outros serviços (consultadoria); 

• Co-organização de atividades formativas, no âmbito de parcerias; 

• Certificação de atividades formativas de outros organizadores. 

Portanto, articulou-se com a estrutura institucional, nomeadamente, os órgãos de apoio técnico, as 

estruturas de gestão (unidades de gestão integradas; centros de responsabilidade integrados) e estruturas 

organizacionais (serviços de ação médica; áreas de suporte à prestação de cuidados; áreas de apoio à gestão 

e de loglstica) para o desenvolvimento do processo de diagnóstico de necessidades de formação, com vista à 

organização e promoção de intervenções formativas adequadas. 

A atividade formativa de 2015 foi suportada, exclusivamente, com financiamento da instituição; desenvolveu

se de acordo com - as orientações definidas pela Instituição (estratégicas, intermédias e operacionais), pela 

Direcção-Geral de Saúde, pela ACSS e presentes no Plano Nacional de Saúde e na Estratégia Nacional para a 
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Qualidade; o processo de diagnóstico de necessidades de formação; o previsto para o cumprimento da 

legislação em vigor. 

O Plano Institucional Anual de Formação contemplou diversas áreas de intervenção, tais como 

Enquadramento na organização; Cuidados de emergência; Cuidados continuados; Gestão; Cultura e 

comunicação organizacional; Competências relacionais; Segurança do doente; Saúde e segurança dos 

profissionais; Prevenção e controlo da infecção e a resistência antimicrobiana; Planos de segurança 

institucionais; Sistemas e tecnologias de informação e comunicação; Sistemas de Informação e 

Documentação Direito; Estatística; Áreas técnico-profissionais específicas - tendo como objetivos: 

A valorização, o aperfeiçoamento, a adequação de competências técnico-cientificas e relacionais 

melhoramento do desempenho profissional; 

• A atualização dos procedimentos e técnicas usadas nos serviços; 

• O ensino para a saúde ocupacional, a segurança e a higiene no local de trabalho; 

• O desenvolvimento de competências de gestão da qualidade e segurança; 

• A diminuição do risco cI/nico e não cllnico e a promoção da segurança do doente; 

• A actualização/desenvolvimento de competências nos sistemas e tecnologias de Informação 

e comunicação em uso na instituição; 

• A promoção da cultura e identidade organizacional; 

• A valorização do papel do profissional de saúde no trabalho em rede com a comunidade. 

O plano de formação executado em todos os pólos do CHUC foi dirigido aos profissionais do CHUC, 

concretizou-se em 65 cursos e 191 acções, tendo sido participado por 3669 formandos, o que correspondeu a 

um volume de formação total de 26.318 horas. 

Quadro de Participantes - Grupo Profissional 
Grupo Profissionill NI Formandos Volume Form~ 

Pessoal Assistente 
Operacional 

305 2.177 

Pessoal Assistente 
Técnico 

26. 908 

Pessoa I de Enfermagem 2.218 15.271 

Pessoal de Informática 2 5 
Pessoal Dirigente 27 7S 
Pessoal Docente 12 44 

Pessoal Médico 530 5.922 
Pessoal Técnico 

197 1.498 
Diagnóstico Terapêutica 
Pessoal Técnico Superior 104 34. 
Pessoa l Técnico Superi or 

7S 
de Saúde S 

Totais 3.669 26 .318 

Fonte de dados: Serviço de Formação 
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Tem sido preocupação do CHUC, desde há vários anos, minimizar os impactos ambientais associados à sua 

atividade ilssistenciill. Pilril ii consecução desse objetivo, definiu em 2009 a sua Politica Ambiental através do 

projecto HUC • Hospital Amigo do Ambiente. Este projeto, demonstrativo da postura responsável do CHUC 

perilnte o ilmbiente, ilssenta na utilização eficiente dos recursos naturais e incentiva à contrnua prática da 

poUtica dos 3 R's (Reduzir, Reutilizilr e Reciclar), de forma a garantir um futuro sustentável para as gerações 

futuras. 

Tendo o CHUC, no então HUC, feito parte do projecto-piloto da aplicação do Plano Estratégico do 8aixo 

Carbono (PESe), integrou desde logo, o Progrilma de Eficiência Energética na Administração Publica (ECO,API, 

os qUilis têm como principais objetivos a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da 

eficiência nos consumos das instalações, iltravés de medidas que resultem simultaneamente em beneficios 

económicos e na melhoria dil prestação de serviços. 

As medidas de eficiência ambiental adoptadas pelo CHUC são diversificildas, estão induldas em três áreas de 

atuação distintas - Energia, ÁgUil e Reslduos Hospitillilres, e são: 

• Substituição de caixilharias - vertente de desempenho térmico dos vãos envidrilçados - Conduldo; 

• Modernização dos ilscensores- Conduído; 

• Instalação de motores de velocidade variável (variadores) nas bombas do circuito de água gelada 

(sistema bombagem) - Conduldo; 

• Instalação de novos Chillers - Conduldo; 

• Substituição das lâmpadas de tubo fluorescente por lâmpadas lED - Conduldo; 

• Instalação de sensores de movimento em todas as áreas comuns - Conduido; 

• Reconversão das Caldeiras e dos Queimadores para Gás Natural - Conduldo; 

• Instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de água sanitária - Conduldo; 

• Instalação de pilinéis fotovoltilicos - Conduldo; 

• Atualização do posto central da Gestão Técnica Centralizada - Concluldo; 

• Instalação de sistemas temporizadores nas torneiras - em execução; 

• Arquivo e transmissão digitill de documentos, permitindO uma redução significativa de consumo de 

papel; 

• Política interna de gestão de resíduos de modo a eVitar/reduzir a sua produção, com monitorizaçào 

mensal dos resíduos sólidos; 

• Implementação de Sistema de Gestão de Energia e Consumos, com instalação de Sistema de 

monitorização de consumos de electricidade, água e gás natural; 

• Sensibilização dos colaboradores e utentes para a utilização racional dos recursos energéticos, através 

da adopção de comportamentos ambientalmente sustentáveis; 
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• Adoção do NGuia de boas práticas para o setor da saude" enquadrado no PEBC e ECO.AP; 

• Cumprimento de Requisitos legais e outros requisitos que subscreva, aplicáveis à sua atividade. 

o CHUC continua a ter preocupações em áreas de intervenção ambientais fundamentais à consolidação do 

projeto Hospital Amigo do Ambiente. Neste sentido, mantém-se a Intenção do CHUC de apresentar 

candidaturas ao Portugal 2020 e ao Centro 2020, logo que haja aprovação da abertura de linhas de 

financiamento para este tipo de medidas. 
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RESPONSABILIDADE ECONÓMICA 

No ano de 201S manteve-se um quadro de forte restrição orçamental com inevitável reflexo no Serviço 

Nacional de Saúde !SNS). A pressão crescente para o aumento da despesa em saúde que as alterações dos 

padrões epidemiológicos e demográficos colocam e o aumento das expetativas e exigências dos cidadãos, 

exigiu uma atitude de enorme rigor e responsabilidade na gestão do bem público, ccm o objetivo de manter 

elevados padrões de desempenho assistencial, assim como assegurar uma resposta mais eficiente e efectiva 

às necessidades em saúde da população. 

No âmbito do definido n.1I S do artigo 2.11 da Lei n.1I 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei n.1I 41/2014, 

de 10 de julho (8' alteração à Lei do Enquadramento Orçamental). as entidades do Ministério da Saúde que 

compõem o Setor Empresarial do Estado passam a integrar o setor institucional das Administrações Públicas, 

como Entidades Públicas Reclassificadas da Administração Central, o impõs a retoma de mecanismos de 

controlo orçamental e dos respectivos reportes periódicos. 

Os objectivos estabelecidos pelo CHUC para 2015 não foram integralmente alcançados. Em 2015, o EBITDA 

foi negativo em cerca de 25,7M€:, embora na estimativa inicial de 2015 já estivesse previsto um valor 

negativo de cerca de 2,7M€. Para o agravamento deste indicador contribuíram os seguintes fatores: 

- Aumento dos consumos de produtos farmacêuticos devido aos medicamentos coadjuvantes para a hepatite 

C e medicamentos onerosos para patologias raras. 

- Aumento do consumo de material de consumo dfnico, justificado pela regularização de encomendas de 

anos anteriores, designadamente cardioversores e outro material de hemocl inâmica; 

- Aumento dos encargos com a atividade cirúrgica realizada no exterior (SIGIC), com impacto significativo na 

rubrica de subcontratos; 

-Aumento dos encargos com pessoal face à reposição dos cortes salariais e respectivo impacto sobre os 

encargos com remunerações e trabalho extraordinário. 

Os rendimentos provenientes do acordo Estado - Apifarma tiveram um impacto significativo nos resultados 

do CHUC, permitindo reduzir consideravelmente os encargos com medicamentos. 

O aumento da despesa e a manutenção das receitas não permitiram obter fundos disponlveis suficientes para 

manter os pagamentos em atraso, ou seja, os pagamentos em atraso aumentaram durante 2015. A ausência 

de fundos dispon{veis teve repercussão no envio de processos para visto do Tribunal de Contas, uma vez que 

desde maio de 2015 que não foi possível obter a Declaração Electrónica de Fundos Disponíveis que 

acompanha os referidos processos. 

Embora os indicadores económico-financeiros de 2015 não tenham alcançado os valores pretendidos, o 

CHUC vai ajustar a sua trajectória de modo a alcançar a sua sustentabilidade económico-financeira no curto 

prazo. 
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x. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

o CHUC dá integral cumprimento aos normativos que asseguram boas práticas no domínio do bom governo 

socletário, designadamente no tocante aos princípios fixados no Decreto-lei n.1! 133/2015, de 3 de outubro, 

tendo definidas e concretizadas as ações necessárias ao seu adequado cumprimento. 

Nomeadamente quanto à missão, objetivos e princípios gerais de atuação definidos no Regulamento Interno, 

às estruturas de administração e fiscalização que s:lo as definidas pelo Decreto-lei n.1! 233/2005, de 29 de 

dezembro alterado e republicado pelo Decreto-lei n.o 244/2012, de 9 de novembro, remunerações e outros 

direitos, prevenção de conflitos de interesses e divulgaç:lo de informação relevante. 

Coimbra, 12 de maio 2016 

o Conselho de Administraç:lo 

= I • • 
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ANEXO 1- ESTRATt'GIAS E GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS FIXADAS 

RfLATóRLOOOGOVERNOSOCIOÁRIO ANO 201'> I PÁGIN"'>2 



I!IH 
~ 

i rr 
I 

F~ 
• 

• 

~~~ 

, 

J 

, i 

11 
• • 

,~ 
• 

, 

t 
, 

li 
• , • 

~ : . 

l i 
, , • 

.. 
• '" 

.. ~ 

t 

, , • i: 
; 

• 
, , , 

i 

, • ! • • 

~ 
! ! 

, 
i 

, • i 
,1 

1 
! · • 

i'i 

• 

1 
· 

, 

1 1 
! 

, H • • • 
; 

, 11 
, 

I i , 

nr 
• • , i 

Ir! ~ ~ I ~ 

i ! , ! 

i I ~ ~ 

, 

, 

• i~ , 

, i , 
, 

, i i 

, 
i i lm 

'-'-' 

i i , , 

I: I i ~ I i · li , . , , ~ ~ i i i i I i I i i · , i ,. 
iili II 

' , ,; ~ 

I i :i " 
• 

.P 
:1 ~ 

i q 
, !J 

l 
] 

, 
, 

• • I 
.. 

, § 
! 

•• 

! 
• 

l! ~ , , I: :1 

o j 
!' , 

.! i 
, 

li 
, , 
l 

I, 

II 
• 

, 

• 
, j 

, 

1 
li 

• 
i 

, 
, 

• 
, i 

• 
i 

• • 
i 

, 

i 
! 

• 
, 

'm 

, , 

• 
• l 

, r 
, • 

f-LJUI 

• 

iii! ~I 
i 

, 

· 
, } , 

i, 
! , 

, · 
i; 

.; ~ • 
n -, jI' 

. 
; , 

II 
. , .. · . -::;i 

, 

~i 
· . · . • • · . 1;= 

• 

~ i n t~ !l!'ê 

I } 

" 
! 

.. :. .. l 
• • 

• 
; i! 

• 
t 

. 
• 

i 
!j 

! " " .!i! ; õ 
! • 

; r~ ~ , · . .. 
· . 

2i ;; l! 
• niji 

./ r:' -
I • 

1 
~ E" II 
; d I ~ 

. . 
~:!" ';; 

.. 20; 

. - . 
ijj~ 

~ .!: .. 

'" : Õ 
.!l i 
Q ; 



w 

"' 

~ 
i • 
f 
f 

ii 
' j ! 

I • 

, 
.' • < 

• • 
~ 

• • " • • • • 
o 
i • 

• , 
< • • • , . 
" ::3 

· · • • ; , , 
• , 

• • o _""~ 
~ ~ ~ õ · , . • , 

• .; 
! • L 
'" .' · . o • • • .. 
o o , . 
a' 
o > · . , . 
.g':: 
< o .' 
" 

• • • • ~ 

~ ~ ~ 

~ 

" • 

, 
~ ~ , . . . 
1l 'ii 
• o 

• 

, , , , 
• • o 

• • 
~ 

• • 
i · • • i • 

• • j 

" • 
• • •• · , < • · . 
• < 

.~ 

o 

i 
; 
• · • 

> -



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBAA. E,P.E. 1«!~IÓr\O Oe Governo !io(ioeljtlo ZOIS 

ANEXO 11- DECLARAÇOES DE INDEPEND~NCIA DOS MEMBROS DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
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Conselho de Administração 

DECLARAÇÃO DE INDEPEND~NCIA 
(artigo 512 do Decreto-lei n.S! 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, José M arti ns Nunes declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus 

próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, 

conforme determina o artigo 51.2 do Decreto-lei n." 133/2013 ou em outra legislação 

aplicável. 

Coimbra, 12 / OS /2016 

José Martins Nunes 

Nota: Declaração não assinada por ausência em férias 

k· 
l 

r-___________________ C= ontacto: 

TtldOlW:' 2J9400 ~7 1 219400607 J 
Ttlcra:t· 2)9822 291 
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CHUC 
Conselho de Administração 

C ENTRO IIOSPn"A LA R 
EUN IVERSITÁRlO 

DE COIM8RA 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 
(artigo 512 do Decreto-lei n.II 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, António Pedro Araújo Lopes declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os 

meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim 

realizadas, conforme determina o artigo 51.2 do Decreto-lei n.2 133/2013 ou em outra 

legislação aplicável . 

c llue - Ccntro lIospital;lr 
~ Uni v."."i l~ rio ck Colmbn 
Pr""",, prof. toIOIlo Pln'''' 
.lOOO-075 CoInIbn - ..... "usA 
Tddonc: ol5L 1)9 400 400 

I 

Coimbra,12/ OS /2016 

António Pedro Araújo Lopes 

Contacto: 

E-nUlil: çasec@hoc.min-s:ll.Idc.pI 

Telefone: 239 400 407 I 239 400 fJ)1J 
Telefu : 239 822 291 

~------------------



Conselho de Administração 

CHUC 
CEI\'TRO IIOSPITAUR 

E UNI\'ERSITÁRIO 
I>ECOIMBIUo 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDfNCIA 
(a rtigo 512 do Decreto-Lei n,lI 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, Pedro José Duarte Roldão declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os 

meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim 

rea lizadas, conforme determina o artigo 51.2 do Decreto-l ei n .~ 133/2013 ou em outra 

legislação aplicável. 

CllUe · Cc:nlro 110spilaLu 
~ Un lnnJIJorio d~ Coimbn 
PrO«\.l Prof, Moto pj" .... 
JOOO·OiSCoirnbn Po<.,..-I 
TcIdonr ." I 2J9.tOO 400 

Coimbra, 12/05/2016 

L 
Contacto: 

Tckronc: 239 400 407 I 239400607 
T~kru: 239 8"..2 291 
E-mail: c:as«@hllC.min-salldc.pt 



Conselho de Administração 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDrNCIA 
(artigo 51" do Decreto-lei n.2 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, José Pedro Henriques de Figuei redo declaro que não intervenho nas decisões que 

envolvam os meus próprios interesses. designadamente na aprovação de despesas por 

mim realizadas, conforme determina o artigo 51.2 do Decreto-lei n.2 133/2013 ou em 

outra legislação aplicável. 

c li ve · Cnllro IlospiuJu 
E Un lven lti rlo de COlmb .... 
Pr..:.,.. Prof. Mo" 1" 0'0. 
.lOOO-075 CoImbra Pont.-J 
Tc!n.:.n.,. .1" 1)9..00.00 

Coimbra, 12/ OS /2016 

José Pedro Henriques de Figueiredo 

[ 
ContaClO: 

Tdefone: 239400407 J 239 400607 
Tde r • . ., 239 822 29 1 
.....-maiL: cascclí!'huc.min-saude.pc 
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DECLARAÇÃO DE INDEPEND~NCIA 
(artigo 51" do Decreto-lei n.ll 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, António Manuel Marques declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os 

meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim 

realizada s, conforme determina o artigo 51.2 do Decreto-lei n.2 133/ 2013 ou em outra 

legislação aplicável. 

CIlUC'~ntm II<»p;tmr 
~ Univeni tiÍ rio d~ Coimbra 
Pr~ pror. MOI' Pinto. 
.lOOO075 COOmb.... P<>r1 ugi! 
Tdd"O!'oe" .lS( 1)9400«lO 

Coimb ra, 12/ OS / 2016 

António Manuel Marques 

Cont acto: 

Telerone: 239400 407 I 239 400 fJJ7 
Tdcfa.'(: 239 &22 291 
E-mail: ~\.IÇ.min-5aude.pI 
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ANEXO III - DECLARAÇOES DA INEXISTIÔNCIA DE CONFLITOS DE 

INTERESSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
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DECLARAÇÃO 

Venno, por este meio, declarai que, nos termos do n- 9 do arte 22 do Estatuto do GestOr 

Público e sem prejuizo do disposto do art"' II da Lei n- 64/93 de 26 de Agosto, não deU!nno 

nem nuna detive quaisquer participações e Interesses patrimoniais no Centro Hospitalar e 
Unlvenítárlo de Coimbra., EPE, nem em qualquer outra empr esa pública, nomeadamente, 
aquelas que deram origem pela fusão ao CHUC. possuindo, conwdo, Interesses na empre$1 
privada MedicaGesr. SSG, Leia·, cujo número de registo de Pes;~a Coleava é o 503262282, 
mas somente na qualidade de sócio, Já que, após a nomeação para o cargo de Presidente do 
Conselho de AdminIstração do CHUC. deixei de imediato e legalmente. o exercício de Sócio

Gerent~ 

Coimbra.. '" de Abril, 2014 

J. Martins Nunes 
Presidente do Conselho de Administração 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 



DECLARAÇÃO 

Venho por este melo declarar, que nos termos do n"9 do art" 22º do Estatuto do 

Gestor Público e sem preJufzo do disposto no artll 11 da l ei n" 64/93 de 26 de Agosto, 

não detenho nem nunca deteve quaisquer participações e Interesses patrimoniaIs no 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, nem em qualquer outra empresa 

púb lica e privada. 

Coimbra, 11 de Abril de 2014 

= 
António Pedro Araújo Lopes 

Vogal do Conselho de Administraçao do CHUC, EPE 



DECLARAÇÃO 

Eu, Pedro Jose Duarte Roldão, Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, dedaro nos termos do n.lI 9 do artigo 2Zi do EstaMo do Gestor 

Público, sempre Juizo do disposto no artigo 1111 da lei n.1I 64/93, de 26 de Agosto, não deter 

nem nunca ter detido quaisquer partidpações e interesses patrimoniais no Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, EPE, nem em qualquer outra empresa pública ou privada. 

Coimbra, 31 de Março de 2014 

~ ped'OJo(f D~e R0AJl'i' 

(Vogal do Conselho de Adm~o j'::ie';;tr., Holo'!' e Un;vers;!ádo de Co;mbra) 



Q;~' CHUC W~ C!'.NTII;OIfOSPITALAR 
tiUf'lIVDWT,(RIO 

OEOOIMBIIA 

DIRECTOR CLINrCO 

DECLARAçlO 

Venho por este meio declarar que, nos tennos do art,O 13° do Decreto-Lei nO 812012, de 18 de 

Janeiro (Estatuto do Gestor Púbtico) e sem preju.fzo do disposto no n° 9 do art," 22° do Decreto-Lei · 

7112007 de 27 de Março, não detenho, directa ou indirectamente, part!ci~ . ~ interesses .- -----~.-

patrimoniais em qualquer empresa e não detenho quaisquer relações relevantes com forneCedores,-

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra. EPE susceptíveis de gerar conflitos de ic.teresse. 

Coimbra, 25 de Fevereiro de 2014 

. 'Centro Hospitalar e Uni y~rsitário de Coimbra EPE 
Avenida BisS3Ya Barreto I PraceIa Prof. Mota Pinto - 300Ó.075 Coimbra 

e-mail : dircl inica@huc.min-saude.pt Te!. : 239 400 408 Fax: 239 405 646 



Declaração 

António Manuel Marques, vem por este meio declarar que, nos termos do nO 9 'do artO 

22 do Estatuto do Gestor e sem prejulzo do disposto no arte 11 da Lei nO 64/93 de 26 

de Agosto, não detém nem nunca deteve quaisquer participaçOes e interesses 

patrimoniais no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), EPE, nem em 

qualquer empresa pública ou privada. 

Mais declara que, nos termos do nO 22 da ReM nO 49/2007, de 28 de Março, não 

mantém relações relevantes com fornecedores. clientes, Instituições financeiras ou 

quaisquer outros parceiros de neg6clo do CHUC, EPE, suscetíveis de gerar conflitos 

de Interesses. 

• 

Coimbra, 14 de Março de 2014 

(Vogal do Conselho de Administração do CHUC,EPE) 
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ANEXO IV - EXTRATO DA ATA DA REUNIAo DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇAO EM QUE FOI DELIBERADA A APROVAÇAO DO RGS 2015. 
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CHUC 
Conselho de Administração 

CIONTRO HOSPITALAR 
E UN IVERSITÁII.IO 

DECOIMBRA 

EXTRATO DA 

ATA N." 19 DE 12.05.2016 

Para os devidos efeitos. transcrevo o teor integral da ata da reuniõo ordinária 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra. E.P.E .• realizado em 12.05.2016. no porte em que diz respeito 00 
Relatório de Governo Societário do ano de 2015 do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra. E.P.E. (CHUC. EPE). ponto 2.2.5 do ordem de 
trabalhos: 

«Às nove horas e trinta minutos do dia doze do mês de maio do ano 
de dois mil e dezasseis. reuniu em sessão ordinária, o Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
E.P.E., constituído pelo Vogal Dr. António Pedro Araújo Lopes, que 
presidiu, pelo Vogal Dr. Pedro José Duarte Roldão, e pelo Enfermeiro 
Diretor, Mestre António Manuel Marques, não estando presentes o 
Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Martins Nunes, e 
o Diretor Clínico, Prof. Doutor José Pedro Henriques de Figueiredo, 
que justificaram as suas ausências. A reunião prosseguiu com a 
seguinte ordem de trabalhos e deliberações, acrescida do ponto 
2.12 00 ponto 2.14: ----- -------

( ... ) 
2 - DELIBERAÇÕES: ---------------. --
( ... ) 
2.1.5 - Serviços Financeiros - Relatório de Governo Societório do ano 
de 2015 do CHUC. EPE. --- --------------
Deliberação: Aprovado. ----
( ... ) 
E nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às catorze 
horas e dez minutos, tendo-se exarado a presente ata que depois 
de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos nela 
presentes.» ----

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P .E., 12.05.2016. 

PerO Presidente do Conselho de Administração 

\ 
QVogol 

-(Dr. Pedro Lopes) 

Contacto: 

CHUC · úntro lIospitaLu 
r Unh·rr.il~ri(t dr Cuimb ... 
Prac~ta pro(. Mo'" Pinto . 
.lOOO·07S Coimb"" . P",tug;ol 
Tckfone: .1S I 2J9 4OO ~OO 

Telefone: 239 400 407 I 239400607 

Telefu: 239 822 291 


