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CES – Comissão de Ética para a Saúde  

CT – Comissão de Trauma 

FEUC – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
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I. Síntese (Sumário Executivo) 

O Relatório do Governo Societário visa evidenciar a assunção dos princípios de bom governo em resultado 

da observância das orientações nesta matéria, pelas quais se regula, designadamente, as orientações para o 

setor público empresarial da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público 

Empresarial (UTAM). 

A informação constante deste relatório encontra-se estruturada da seguinte forma: a Missão, Objetivos e 

Políticas são indicadas no Capítulo II, referindo-se a estrutura do CHUC e do seu capital nos 2 capítulos 

seguintes. O capítulo V, Órgãos Sociais e Comissões, descreve o modelo de governo e atuação dos órgãos de 

fiscalização à gestão. Igualmente refere a atuação das Comissões de Apoio Técnico e a forma como atuaram 

relativamente às competências que lhes estão atribuídas no âmbito dos princípios estratégicos e das 

obrigações legais. O Capítulo VI detalha a estrutura de controlo interno e a gestão de risco, bem como a forma 

como é assegurado o cumprimento dos deveres especiais de informação. O Capítulo VII divulga 

remunerações, a sua estrutura e critérios de atribuição. Por fim, detalha-se o reforço contínuo das ações 

desenvolvidas em prol da sustentabilidade do modelo de negócio e da responsabilidade social.  
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sim não data

apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado

aos recursos e fontes de financiamento disponíveis
✓   17-09-2019

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de

atividades e orçamento para 2020
✓   

Artigo 44.º

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, 

operações com participações sociais, garantias financeiras e

assunção de dívidas ou passivos, execução dos objetivos,

documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de

execução orçamental com relatório do órgão de fiscalização,

identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais,

remunerações e outros benefícios

✓    06-05-2020

Artigo 45.º

submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de

Contas, que é responsável pela Certificação Legal das Contas da

empresa

✓    30-04-2021

Artigo 46.º
elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de

ocorrências, associado à prevenção da corrupção, de 2020

Em 

elaboração

Artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento ✓    28-02-2013

Artigo 48.º
tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse

geral, caso lhe esteja confiada
✓    09-04-2021

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental ✓    31-05-2019

06-09-2018

28-02-2019

Artigo 51.º

evidenciou a independência de todos os membros do órgão de

administração e que os mesmos se abstêm de participar nas

decisões que envolvam os seus próprios interesses

✓    21-04-2021

Artigo 52.º

evidenciou que todos os membros do órgão de administração

cumpriram a obrigação de declararem as participações patrimoniais

e relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse ao órgão de

administração, ao órgão de fiscalização e à IGF 

✓    21-04-2021

Artigo 53.º

providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que

toda a informação a divulgar possa constar do sítio na internet da

Unidade Técnica

✓    30-10-2020

Artigo 54.º

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido

constar do relatório anual de práticas de governo societário

informação atual e completa sobre todas as matérias tratadas no

Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação)

✓   

CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo

Artigo 43.º

Artigo 50.º implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade ✓   
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II. Missão, Objetivos e Políticas  

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que orientam 

a empresa (vide artigo 43.º do RJSPE). 

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, aos doentes da sua área de influência e aos de 

proveniência regional e nacional, em articulação com as demais unidades prestadoras de cuidados de 

saúde integrados no SNS; a prestação de cuidados de saúde, ao abrigo de obrigações decorrentes de 

acordos internacionais e de redes de referenciação europeias; a formação de profissionais de saúde, o 

ensino pré-graduado e pós-graduado, e a investigação, nomeadamente de natureza transnacional e 

clínica; integrar redes e consórcios académicos clínicos nacionais ou internacionais; prestação de 

cuidados de saúde de elevada qualidade e diferenciação, num contexto de formação, ensino, 

investigação, criação de conhecimento clínico e científico e de inovação, constituindo-se como uma 

referência nacional e internacional.  

O CHUC é, em termos de visão, uma instituição de referência a nível nacional e internacional, pautando-

se por elevados padrões de diferenciação clínica, técnica e científica, e de qualidade e segurança, e pelo 

compromisso para com a criação de conhecimento e a inovação, e para com os doentes, os profissionais, 

os acionistas e a sociedade. 

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

a) A dignidade humana; 

b) O respeito pela pessoa humana e pelos princípios bioéticos e de deontologia profissional; 

c) A honestidade, a integridade, o humanismo, a equidade e a justiça. 

São princípios orientadores da gestão: 

a) A prática multidisciplinar e multiprofissional centrada no doente, no acesso aos cuidados de saúde e 

na valorização dos seus profissionais, proporcionando uma abordagem diagnóstica e terapêutica 

integrada, no acesso dos doentes aos cuidados de saúde e no seu tratamento; 

b) A eficácia e a eficiência; 

c) A orientação para resultados e a sua avaliação; 

d) A responsabilidade social e a valorização de práticas ecologicamente sustentáveis; 

e) O rigor, a cultura do mérito, da competência técnica e científica e o espírito de equipa; 

f) A legalidade, a transparência e a proporcionalidade. 
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2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide artigo 

38.º do RJSPE), designadamente:  

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade 

empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 

Na sua atuação, o CHUC pauta-se pela prossecução dos seguintes objetivos: 

• Diagnosticar, tratar e reabilitar os doentes, em tempo clinicamente adequado, com elevados 

critérios de qualidade e humanidade dos serviços prestados; 

• Cuidar em regime de Internamento apenas os casos em que a assistência não possa ser prestada 

em regime ambulatório e/ou domiciliário, viabilizando, sempre que se justifique, a prestação de 

cuidados noutro estabelecimento mais apropriado, de acordo com a atuação integrada do CHUC 

com outras unidades de saúde; 

• Articular sinergicamente, nos sentidos vertical e horizontal, os diferentes níveis organizacionais 

internos; 

• Acompanhar clinicamente os doentes, para além da alta hospitalar, sempre que for necessário; 

• Promover o ensino superior e universitário, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de 

apoio clínico, como catalisadores para uma prática de excelência, reforçando as sinergias 

existentes a nível nacional; 

• Otimizar a coordenação das atividades docentes e assistenciais de forma a rentabilizar os 

recursos humanos e financeiros; 

• Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equilíbrio económico-

financeiro. 

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das 

medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

Os princípios do enquadramento económico e de atividade global no exercício de 2020, enquanto 

referência do plano de desempenho e do Contrato-programa para 2020, foram estabelecidos por 

orientação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) mediante o documento “Termos de 

Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2020”, com data de janeiro de 

2020. 

Através do referido documento, são estabelecidos os princípios orientadores do processo de 

contratualização de cuidados de saúde no SNS, “no que respeita a atividades, objetivos e resultados a 

alcançar pelos prestadores de cuidados de saúde, contribuindo para a consolidação de uma cultura de 

gestão rigorosa, responsável e transparente no SNS e para garantir o acesso adequado dos cidadãos a 

este Serviço Público, com qualidade e eficiência.” 
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Assim, analisamos no quadro seguinte o grau de concretização das metas de produção definidas em CP 

(para produção SNS). 
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Em julho de 2020 foi assinado o Acordo Modificativo para 2020, que já traduzia algum do impacto da 

suspensão da atividade com uma perspetiva de retoma até ao final do ano o que, em algumas áreas, não 

se concretizou totalmente. É, principalmente, o caso das primeiras consultas e dos GDHS cirúrgicos de 

internamento e de ambulatório. 
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No rastreio do cancro do colo do útero a baixa taxa de execução deve-se à redução da atividade de 

rastreio nos cuidados de saúde primários, já que o CHUC apenas realiza a citologia anatomo-patológica 

a ele associada. 

Nos programas de telemonitorização mantiveram-se os doentes em seguimento não tendo sido incluídos 

novos doentes, pelo contexto pandémico vivido. 

Relativamente aos programas que não apresentam execução este ano, os motivos para tal situação são 

os seguintes: 

- ECMO- programa dirigido exclusivamente a transplantação em paragem cardiorrespiratória e suspenso 

a nível nacional; 

- Hospitalização Domiciliária- em fase de organização para implementação em 2021; 

- PIIC atrasos nas obras necessárias à sua concretização. 

 

O CP para o ano 2020 prevê um valor específico de financiamento associado ao cumprimento de 

objetivos de qualidade e eficiência, apresentando-se no quadro que se segue apresenta-se o 

acompanhamento desses objetivos, sendo os valores constantes no quadro os disponíveis à data de 

elaboração do presente Relatório. 
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Quadro 60 - Avaliação do Grau de Cumprimento dos Objetivos Nacionais Associados ao Contrato-

Programa do Ano 2020( 1) 

 

De acordo com o quadro acima, o valor do IDG obtido pelo CHUC em 2020, à data de elaboração do 

presente Relatório, é de 74,1, representando uma taxa de execução de 82,3% não considerando os 

indicadores para os quais ainda não estão disponíveis dados.  

No grupo de indicadores do “Acesso”, é de registar pela negativa os valores dos seguintes indicadores: 

“Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG”, “% de consultas 

Peso Relativo 

Indicador (%)
Meta Real

Grau de 

Cumprimento 

(%)

Grau de 

Cumprimento 

Ajustado (%)

Índice de 

Desempenho
Real

100

60 49,4

10 60 36,2 60,3 60,3 6,0 43,7

10 65 41,9 64,5 64,5 6,5 60,7

10 68 49,4 72,6 72,6 7,3 58,5

10 75 73 97,3 97,3 9,7 70,6

10 79 77,5 98,1 98,1 9,8 73,3

10 96,6 97,5 100,9 100,9 10,1 96,8

20 17,4

3 4,9 4,37 110,8 110,8 3,3 7,02

3 13,5 9,9 73,3 73,3 2,2 9,6

3 50 35,1 70,2 70,2 2,1 45,00

4 0,9500 1,0028 94,4 94,4 3,8 0,9086

4 1,0000 0,9854 101,5 101,5 4,1 0,9572

3 1 1,4 62,0 62,0 1,9 1,4

20 7,3

5

Valor do 

melhor 

do grupo

 3.346,9

5 80 61,9 77,4 77,4 3,9 85,3

5 53 36,2 68,3 68,3 3,4 50,6

5 23,4  15,0

74,1

25.501.447,4

18.896.572,6

Fonte de dados: SICA

Índice de Desempenho Global

Valor Incentivos Contratados (€)

Valor Incentivos Realizados (€)

Doente padrão por Enfermeiro ETC -14,4

Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, 

Suplementos e FSE(Selecionados), no Total de Gastos com 

Pessoal

 

Desempenho económico-financeiro

Gastos operacionais por doente padrão  

Doente padrão por Médico ETC -23,4

Índice de Mortalidade Ajustada 10,6

Índice de Demora Média Ajustada 2,9

Demora média antes da cirurgia 0,0

Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande 

Categoria de Diagnóstico
-37,9

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório (GDH), para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis
0,3

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 

horas
-9,9

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do 

tempo de espera previsto no protocolo de triagem
4,2

Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, 

avalidados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 

dias úteis) após a referenciação, no total de doentes 

referenciados para a RNCCI

0,7

Desempenho Assistencial

Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos 

máximos de resposta garantidos (TMRG)
-18,8

Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) 

dentro do TMRG
-9,1

Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 2,4

Objectivos Nacionais

Acesso

Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta 

(LEC) dentro do TMRG
-7,5

2020 2020 2019

Objectivos
Var.                      

2019/2020

Periodo Análise: Dezembro 2020
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realizadas dentro do TMRG”, “% de doentes operados dentro do TMRG” e “Percentagem de utentes em 

Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG”. Todos estes indicadores foram afetados 

significativamente pelas condicionantes existentes em 2020 na acessibilidade dos doentes ao hospital, 

fruto da pandemia. É de registar pela positiva a melhoria verificada nos restantes indicadores de Acesso, 

apesar de não ter sido alcançada a meta em 2 deles. 

No grupo “Desempenho Assistencial” sinalizamos negativamente os indicadores “Percentagem de 

cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis”, 

“Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas” e “Demora média antes da 

cirurgia”. Também estes indicadores foram afetados pela pandemia uma vez que, por um lado, o CHUC 

converteu a sua unidade de cirurgia de ambulatório em unidade de cuidados intensivos COVID, limitando 

a realização de cirurgia de ambulatório e, por outro lado, foi necessário implementar políticas de 

segurança prévias às cirurgias, designadamente na realização de testes, que afetaram as demoras médias 

dos episódios cirúrgicos.  

No grupo “Desempenho económico-financeiro” estão em falta ainda os valores de 2 indicadores mas, no 

que se refere aos indicadores disponíveis, os resultados ficaram bastante aquém das metas. Tal deve-se, 

também, à pandemia uma vez que se registou uma diminuição do nº de doente padrão (porque diminuiu 

a produção) e houve um aumento do nº de enfermeiros, necessário para responder adequadamente ao 

contexto pandémico vivido, diminuindo assim os indicadores “Doente padrão por Médico ETC“ e 

“Doente padrão por Enfermeiro ETC“. 

 

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

Da análise da envolvente externa foram identificadas ameaças e oportunidades, que em conjugação com 

os pontos fortes e fracos, conduziram à identificação de seis desafios a que o plano estratégico do CHUC 

deve procurar responder: 1) evolução demográfica; 2) elevada diferenciação; 3) satisfação dos 

profissionais; 4) articulação com cuidados de saúde primários e continuados; 5) adequação e atualização 

tecnológica dos equipamentos e dos espaços físicos; 6) equilíbrio financeiro. Para responder a estes 

desafios definiram-se grandes eixos estratégicos, sobre os quais se desenvolvem medidas, algumas das 

quais já em execução.  

O CHUC manter-se-á como Hospital de referência para a região. Neste sentido, pretende criar uma rede 

de referenciação colaborativa, envolvendo os Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da área de 

influência e as restantes estruturas hospitalares, por forma a que os doentes circulem no sistema de 

acordo com as suas necessidades, com protocolos clínicos validados, da periferia para o centro, e no 

retorno acompanhados de informação igualmente pertinente, garantindo que a equidade no acesso, a 
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generalidade e a universalidade na cobertura são asseguradas pelo SNS no seu todo e não 

necessariamente por cada uma das unidades de per si. 

Mantém-se como orientação estratégica a consolidação de todas as especialidades de cuidados de saúde 

de elevada qualidade e diferenciação, num contexto de formação, ensino, investigação, conhecimento 

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

consideradas como polos de excelência, nomeadamente através de um forte posicionamento em 

investigação e desenvolvimento, numa ligação forte à Academia no âmbito do Centro Académico Clínico 

de Coimbra, na consolidação dos Centros de Referência e na participação em redes de referência 

europeias. 

Da análise SWOT, mais concretamente dos pontos fracos e ameaças, identificam-se os fatores críticos 

para o sucesso do CHUC.  
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4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, 

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

aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar 

pela empresa (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

Anualmente são publicados os “Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no 

SNS” onde constam um conjunto de prioridades ao nível dos planos de saúde nacional e regionais, bem 

como o modelo e as regras de contratualização entre o CHUC e a tutela representados pela ACSS e a 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARSC). A persecução dos objetivos de acordo com as 

orientações definidas neste documento encontra-se sujeito a instrumentos de controlo permanentes 

com vista ao seu cumprimento, bem como à identificação tempestiva de eventuais desvios.  

Pontos Fracos

1. Existência de seis edifícios dispersos geograficamente 

2. Decréscimo da atividade, verificando-se oportunidade para 

melhoria dos níveis de eficiência.

3. Degradação dos indicadores de acesso

4. Obsolescência dos equipamentos e degradação de alguns 

edifícios

5. Estrutura etária dos profissionais envelhecida, 

particularmente dos quadros médicos

6. Desequilíbrio da estrutura económico-financeira 

(resultados líquidos negativos)

Pontos Fortes 

1. Número de centros de referência nacionais e presença em 

redes europeias de referência

2. Posicionamento forte em Investigação e Desenvolvimento

3. Ligação forte à academia, destacando-se o  Centro 

Académico Clínico de Coimbra CHUC-UC

4. Elevada qualificação dos profissionais

5. Uniformização de sistemas de informação 

(SONHO/SCLINICO e SI departamentais) e renovação do 

parque informático

6. Estrutura organizativa consolidada - homologação do novo 

Regulamento Interno

7. Custo por doente padrão com medicamentos, material de 

consumo clínico e custos com produtos farmacêuticos

Oportunidades

1. Programas de financiamento específicos para a saúde e 

para a investigação 

2. Estrutura organizativa assente em Departamentos

3. Transformação dos cuidados de saúde por via da tecnologia

4. Desenvolvimento do processo clínico eletrónico 

5. Incorporação de associações de doentes e doentes no 

processo de decisão clínica

6. 18 Centros de Referência e participação em 10 redes 

europeias de referência

7. Acreditação de serviços de ação médica e centros de 

referência

Ameaças

1. Modelo de financiamento hospitalar

2. Alteração do perfil de morbilidade da procura e 

envelhecimento da população

3. Diminuição da população na área de influência direta e 

indireta

4. Aumento da oferta privada de cuidados de saúde 

promovendo a captação de profissionais diferenciados

5. Impacte financeiro da tecnologia inovadora (ex. 

medicamentos)

6. O impacte financeiro das práticas agressivas de cobrança 

de juros de mora que começam a desenhar-se (BFF).
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5. O controlo efetuado pelas instituições designadas para o efeito, ACSS, ARS, Direção-Geral do Orçamento, 

Entidade Reguladora da Saúde, Inspeção-Geral de Finanças, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, 

Tribunal de Contas, entre outras, é complementado pelos setores técnicos de acompanhamento de que 

o CHUC dispõe.  
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III. Estrutura de capital 

1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, número 

de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes categorias 

de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria 

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

Em 31 de dezembro de 2020, o capital estatutário do CHUC era constituído por uma dotação de 

138.550.000,00€, fixada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças 

e da Saúde, detido integralmente pelo Estado. 

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

Nos termos do n.º 2 do Artigo 4º do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital 

estatutário dos hospitais E. P. E. é detido pelo Estado e “é aumentado ou reduzido por despacho do 

membro do Governo responsável pela área das finanças”. 

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e 

possam conduzir a eventuais restrições. 

Não aplicável. 
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou 

indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, com indicação detalhada da 

percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos termos 

do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (vide 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

Os membros dos órgãos sociais não detêm participações noutras entidades. 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em quaisquer 

empresas de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

O CHUC é membro associado do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), uma associação 

privada sem fins lucrativos, organizada e posicionada para a oferta integrada de serviços com enfoque 

no setor da saúde. 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de 

fiscalização, quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

Não aplicável. 

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e 

a empresa. 

Não existem. Os membros dos órgãos sociais não detêm participações noutras entidades. 
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V. Órgãos Sociais e Comissões 

A. Modelo de Governo 

A empresa deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva separação entre as 

funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). 

1. Identificação do modelo de governo adotado. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro (Anexo II), que regula o regime jurídico e os 

estatutos aplicáveis às unidades de saúde do SNS com a natureza de Entidades Públicas Empresariais, o 

CHUC tem os seguintes órgãos estatutários: 

• Conselho de Administração – com funções executivas, a quem compete garantir o 

cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes que não 

estejam reservados aos outros órgãos; exercer competências legalmente reservadas aos 

titulares dos cargos de direção superior do 1º grau da administração central do Estado, 

relativamente aos trabalhadores da Administração Pública; delegar competências nos seus 

membros ou demais pessoal de direção e chefia, respeitando as exceções previstas naquele 

diploma; 

• Conselho Fiscal – exerce, em conjunto com o Revisor Oficial de Contas (ROC), a fiscalização e 

controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial, com as competências, os poderes e 

os deveres estabelecidos na lei, nomeadamente: dar parecer sobre o relatório de gestão; fazer 

o acompanhamento da gestão através de balancetes e mapas demonstrativos da execução 

orçamental; informar o Conselho de Administração sobre os resultados das verificações e dos 

exames a que proceda; propor a realização de auditorias externas sempre que seja necessário 

ou conveniente;  

• Revisor oficial de Contas – responsável pela verificação da regularidade dos livros, registos 

contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; emissão de pareceres sobre o 

relatório de gestão do exercício e a certificação de contas; acompanhamento regular da gestão 

através de balancetes e mapas demonstrativos da execução orçamental; entre outras; 

• Conselho Consultivo – com competência para apreciar os planos de atividade anual e 

plurianual; analisar todas as informações que tiverem por necessárias para o acompanhamento 

da atividade da Instituição; e emitir recomendações com vista ao melhor funcionamento dos 

serviços a prestar à população, tendo em conta os recursos disponíveis. 

 

B. Assembleia Geral 

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação dos 

cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim). Caso tenha 
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ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 

respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Não aplicável. 

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com 

maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

Não aplicável. 

 

C. Administração e Supervisão  

1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos 

membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração 

Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão. 

Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos 

Portugueses de Oncologia, E. P. E., constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 

conjugados com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua redação atual, e 

com o n.º 3 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, e de acordo com a 

delegação do Conselho de Ministros, estabelecida nos n.os 1 e 2 da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 200/2019, de 27 de dezembro, os membros do Governo das áreas das Finanças e da Saúde 

designaram os membros do Conselho de Administração do CHUC, para o mandato de 2020/2022, 

através do Despacho n.º 6832/2020, de 2 de julho. 

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

as previstas no Estatuto do Gestor Público (Artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 29 março, 

na redação atual). 

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de 

Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número estatutário 

mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data 

da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração 

de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu 

e o que entrou). 

Nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, dos Estatutos (anexo II), o 

Conselho de Administração é composto por um presidente e quatro vogais: 
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1 de janeiro a 24 de junho (em gestão corrente)1 

 

 

 

 

Conselho de Administração de 25 de junho a 31 de dezembro 

 

 

 

 

3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração2 e, relativamente 

aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados 

 
1 Em conformidade com o n.º 4, do artigo 6, do Anexo II, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

2 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 

Mandato 

(Início - Fim) Forma Data
Entidade 

Pagadora

 Entidade de 

Origem

2017-2019
Presidente do Conselho de 

Administração

Prof. Doutor Fernando de Jesus 

Regateiro

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 86/2017, de 

19 de junho

Com efeitos a 

15/05/2017
CHUC -

2017-2019 Vogal Executiva Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 86/2017, de 

19 de junho

Com efeitos a 

15/05/2017
CHUC -

2017-2019, em 

funções a partir de 

25-06-2018

Vogal Executivo
Dr. Carlos Manuel Gregório dos 

Santos 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 90/2018, de 

12 de julho

Com efeitos a 

15/05/2017
CHUC -

2017-2019
Vogal Executivo com funções 

de Diretor Clínico

Dr. Francisco José Pedrosa Parente 

dos Santos

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 86/2017, de 

19 de junho

Com efeitos a 

15/05/2017
CHUC CHUC

2017-2019
Vogal Executiva com funções 

de Enfermeira Diretora
Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade

Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 86/2017, de 

19 de junho

Com efeitos a 

15/05/2017
CHUC -

Cargo Nome

Designação Remuneração

Mandato 

(Início - Fim) Forma Data
Entidade 

Pagadora

 Entidade de 

Origem

2020-22
Presidente do Conselho de 

Administração

Dr. Carlos Manuel Gregório dos 

Santos 

Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho

Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC -

2020-22 Vogal Executiva
Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares 

Cravo

Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho

Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC -

2020-22
Vogal Executivo com funções 

na Área Financeira

Pedro Miguel Mónica Monteiro 

Simões

Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho

Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC -

2020-22
Vogal Executivo com funções 

de Diretor Clínico

Nuno Miguel Lopes de Andrade de 

Almeida Deveza

Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho

Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC CHUC

2020-22
Vogal Executiva com funções 

de Enfermeira Diretora
Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade

Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho

Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC -

Cargo Nome

Designação Remuneração
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independentes3, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do Conselho Geral e de 

Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

Não existem membros não executivos no Conselho de Administração. 

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, 

do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração  

Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, 

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

 

Mandato: 2020-2022 

Presidente Conselho de Administração – Carlos Manuel Gregório dos Santos 

Data de Nascimento: 29 de março de 1961 

Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 8 de janeiro de 1985. 

Curso de Administração Hospitalar, Escola Nacional de Saúde Pública, UNL, 1987-1989. 

Pós-Graduação em Gestão e Economia da Saúde, FEUC, 2005-2006. 

XVIII Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) da AESE., Escola de Direção e Negócios, 

setembro a dezembro de 2013, Porto, Portugal. 

Leadership in Healthcare Delivery, NOVA School of Business & Economics, Universidade Nova de Lisboa, 

fevereiro a junho de 2015. 

X Curso de Pós-Graduação em Contratação Pública, organizado pelo CEDIPRE - Centro de Estudos de 

Direito Público e Regulação – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num total de 45 horas 

e 30 minutos, outubro a dezembro de 2018. 

Diretor dos Serviços de Gestão Financeira do Centro Regional de Oncologia de Coimbra, entre 1991 e 

2001. 

Vogal Executivo do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPO de 

Coimbra), de 2001 a 2017. 

Presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra de maio de 2017 a junho de 2018. 

 

3 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos 
da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente o que não esteja 
associado a qualquer grupo de interesses específicos na empresa nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a 
sua isenção de análise ou de decisão. 
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Vogal Executivo do Conselho de Administração do CHUC desde junho de 2018, com os pelouros de 

recursos humanos, financeiros e aprovisionamento. 

Presidente do Conselho de Administração do CHUC, desde junho de 2020. 

Colaborou com o XIII Curso de Pós-Graduação em Regulação Pública e Concorrência, organizado pelo 

CEDIPRE – Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra em 2013. 

Fez parte da “Bolsa de Auditores da Qualidade” da Agência para a Qualidade em Saúde, de 2000 a 2010, 

com experiência de integração em equipas internacionais de auditoria. 

Apresentou comunicações e participou em conferências e colóquios nos mais diversos fóruns de 

discussão de temas da área da saúde. 

Tem vários trabalhos publicados em revistas especializadas na gestão de serviços de saúde e em edições 

oficiais do Ministério da Saúde. 

Fez formação em gestão de serviços de saúde para médicos nos Conselhos Distritais da Secção Regional 

do Centro da OM. 

Teve atividade docente regular em estabelecimentos de ensino superior (Escola Superior de Tecnologia 

da Saúde de Coimbra e Escola Superior de Educação de Coimbra). 

 

Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico - Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza 

Data de Nascimento: 31 de março de 1971 

Faculdade de Medicina de Coimbra em 1995. 

Especialista de Medicina Interna desde fevereiro 2003. 

Especialista de Medicina Intensiva desde julho de 2005. 

Consultor de Medicina Interna desde 11 de agosto de 2015. 

Exerceu funções nos HUC e Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco como especialista de medicina 

interna e efetuou consulta externa de diabetes e medicina interna no Hospital Distrital de Anadia. 

Assistente hospitalar graduado do quadro de medicina intensiva do CHUC desde 07/03/2006. 

Titular das seguintes competências da OM: Emergência Médica e Codificação Clínica da OM desde 

26/06/2003. 

Codificador e auditor de codificação clínica do Núcleo de Codificação Clínica do CHUC. 

Adjunto da direção clínica do CHUC desde maio de 2017. 

Diretor da UGI de Urgência e Cuidados Intensivos do CHUC desde junho de 2018. 
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Diretor do serviço de Urgência Geral do CHUC de maio de 2019 a maio de 2020. 

Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico no CHUC, desde junho de 2020. 

Detentor e formador de vários cursos relacionados com a área da emergência e cuidados intensivos. 

Formação em auditoria interna da DGS. 

Atividade docente: aulas práticas da cadeira de Introdução à Medicina; docente da cadeira de Histologia 

e Embriologia, e tutor da cadeira de Medicina Intensiva na Faculdade de Medicina de Coimbra. 

Foi coordenador do internato médico de formação específica no serviço de medicina intensiva do CHUC. 

É membro de várias sociedades científicas. 

Autor e coautor de mais de 95 apresentações científicas em reuniões nacionais e internacionais e de 

mais de 20 artigos científicos publicados. 

 

Vogal Executiva com funções de Enfermeira Diretora - Áurea da Cruz Flamino Andrade 

Data de Nascimento: 31 de maio de 1964 

Informação Pessoal 

Nome: Áurea da Cruz Flamino Andrade 

Nacionalidade: Portuguesa 

Estado Civil: casada 

Habilitações Académicas e Profissionais 

Licenciada em Enfermagem; Curso de Especialização em Enfermagem Médico-cirúrgica; Pós-graduação 

em Gestão de Serviços de Saúde.  

Experiência Profissional 

Hospital Arcebispo João Crisóstomo (HAJC) – 18-01-1989 a 30-09-2012. 

Enfermeira no serviço de medicina, urgência e bloco operatório; enfermeira chefe nos serviços de 

urgência, bloco operatório e unidade de cirurgia do ambulatório; membro executivo da Comissão de 

Controlo de Infeção; integrou o serviço de formação; gestora da qualidade, adjunta do enfermeiro 

diretor; integrou a equipa instaladora para a integração do HAJC na Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (unidade de paliativos e convalescença); responsável pela organização da 

unidade de cirurgia do ambulatório. Enfermeira diretora, com responsabilidade de substituição oficial 

do presidente do Conselho de Administração nas ausências/impedimentos. Presidente da Comissão de 

Humanização; membro da CE; presidente da Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho; 
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presidente do III, IV, V e VI Encontros de Enfermagem da Cidade de Cantanhede; representante do HAJC 

no Conselho da Comunidade do ACES Baixo Mondego III. 

CHUC – desde 02-10-2012. 

Enfermeira chefe no serviço de neurologia; integrou a equipa de fusão dos serviços de neurologia do 

CHUC. Integrou a equipa coordenadora da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, 

Gestora da qualidade, fez parte do Gabinete de Qualidade do CHUC. Integrou grupos de trabalho de 

âmbito transversal ao CHUC (projetos de acreditação/certificação de unidades, elaboração de 

regulamento post-mortem, regulamento de espólio de utentes, regulamento de fardamento de 

profissionais, entre outros). Enfermeira gestora de um conjunto de serviços: Unidade de gestão 

intermédia - meios complementares de diagnóstico e terapêutica (medicina nuclear, imagiologia, 

medicina física e reabilitação, sangue e medicina transfusional, patologia clínica, radioterapia e 

anatomia patológica), centro de responsabilidade integrada de oftalmologia, equipa de gestão de altas, 

serviço domiciliário e serviço de saúde ocupacional. 

Vogal executiva do Conselho de Administração do CHUC, com funções de Enfermeira Diretora, desde o 

dia 15 de maio de 2017. 

 

Vogal Executivo - Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 

Data de Nascimento: 14 de maio de 1974  

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra, em 2001. A frequentar o curso de especialização em Administração Hospitalar. Pós-

graduações: Programa Avançado de Gestão em Saúde (PAGS), na Universidade Católica Portuguesa — 

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais (Lisboa), (2008); curso de formação em Gestão Pública 

(FORGEP), no Instituto Nacional de Administração, (2009); curso de formação especializada em 

Contabilidade e Auditoria, na Universidade de Aveiro (2003 -2005). Frequência de formação relevante 

em gestão de organizações de saúde: Avaliação Económica em Saúde (Novartis, 2017); New Frontiers 

for Hospital Management (Porto Business School, 2013); Contratualização nos Serviços de Saúde (APDH, 

2013). Formação contínua de cursos, seminários e ações de formação no domínio da gestão financeira, 

gestão pública, controlo de gestão, código de contratos públicos, sistema de normalização contabilística, 

e bases de dados. (1997 -2019).  

Vogal executivo do Conselho de Administração do CHUC, desde junho 2020. 

Diretor do serviço de gestão financeira do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil 

(IPOCFG), desde 2007, e entre 2003 e 2007 funções de coordenador do mesmo serviço.  

De 1996 a 2002 exerceu funções de técnico de gestão e de técnico superior em diversas entidades 

públicas e privadas: Universidade de Coimbra, Lusitaniagás, S. A., Grupo Monte Meão, S. A.  
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Assessoria interna em todas as fases do processo de empresarialização dos hospitais iniciado em 2002, 

assumindo responsabilidades na elaboração dos planos estratégicos assim como na implementação de 

instrumentos de avaliação e monitorização. Coordenou a elaboração dos sucessivos planos de 

atividades e orçamento e relatórios de gestão. Integrou a equipa que desenvolveu o processo de 

contratualização interna. Desenvolveu diversos estudos de análise custo-benefício de suporte à tomada 

de decisão. Apresentou comunicações e integrou grupos de trabalho nos Ministérios da Saúde e 

Finanças em áreas da gestão em saúde, contabilidade analítica e de gestão e contabilidade pública. 

Colaborou em diversos projetos transversais com a ACSS ao nível dos métodos de custeio na 

radioncologia e na patologia oncológica tendo contribuído para a revisão da metodologia do indicador 

de qualidade e eficiência dos hospitais do SNS. 

 

Vogal Executivo - Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 

Data de Nascimento: 21 de novembro de 1967,  

 

Mestrado em Gestão e Economia da Saúde, em 2019, pela FEUC; 

Especialização em Administração Hospitalar, em 1999, pela Escola Nacional de Saúde Pública da 

Universidade Nova de Lisboa; 

Licenciatura em Ciências Farmacêuticas (Ramo de Farmácia de Oficina e Hospitalar), em 1991, pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

Experiência profissional: 

Administradora hospitalar, no CHUC, desde maio de 2018 até junho de 2020; 

Vogal executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, desde março de 

2015 a maio de 2018; 

Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, desde junho 

de 2013 a março de 2015; 

Gestora de projeto no Centro de Ensaios Clínicos da Associação para a Investigação Biomédica e 

Inovação em Luz e Imagem (AIBILI), de junho de 2012 a maio de 2013; 

Administradora da Universidade de Coimbra de outubro de 2009 a maio de 2012; 

Diretora de administração da FMUC de janeiro de 2003 a setembro de 2009, administradora hospitalar, 

nos HUC, desde agosto de 1999 a dezembro de 2002; 

Administradora hospitalar, de 3.º grau, do quadro único dos administradores hospitalares. 

Farmacêutica na área da farmácia comunitária (1991 -1997). 

Formação profissional: 

Frequentou o XXVI Curso PADIS — Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, na Escola de 

Direção e Negócios — AESE, em 2016; 

Frequentou o I Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores, no Instituto 

Superior de ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 2013 -2014; 
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Realizou o curso avançado em BSC, em 2009, o curso de formação para Dirigentes FORGEP, em 2008, e 

concluiu o diploma de especialização em Common Assessment Framework (DECAF), edição de 

2006/2007, todos no INA. 

 

5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de administração ao 

órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de 

quaisquer participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que 

mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros 

de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do RJSPE). 

As declarações dos membros do Conselho de Administração foram remetidas ao Conselho Fiscal em 

21/04/2021. Quanto ao envio à IGF, ver Anexo  3 - Evidências da apresentação aos respetivos 

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

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 

membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e 

do Conselho de Administração Executivo com acionistas. 

Não aplicável. O capital é detido na sua totalidade pelo Estado. 

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os 

vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da empresa, incluindo informação sobre 

delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana 

da empresa. 

 

1 de janeiro a 24 de junho (em gestão corrente) 

Mandato: 2017-2019 

O Conselho de Administração do CHUC tem as suas competências definidas nos Estatutos, constantes 

do artigo 7º do Anexo II do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. Adicionalmente e no uso das 

suas competências legais, considerando a necessidade de agilização da gestão corrente e com vista ao 

regular funcionamento da instituição, aquele órgão deliberou delegar competências nos seus 

membros4, a saber: 

• No presidente e vogais as competências necessárias à prática dos atos de gestão corrente 

dirigida ao regular funcionamento da instituição dos pelouros atribuídos; 

• No presidente do conselho de administração, Prof. Doutor Fernando Regateiro competência 

para autorizar despesas de locação e aquisição e bens e serviços até ao montante de 

 
4 Circular Informativa n.º 44/2018, de 12 de julho (disponível em https://www.chuc.min-
saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_44_2018.pdf). 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_44_2018.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_44_2018.pdf
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500.000,00€, sem IVA incluído, para posterior desenvolvimento concursal; outorgar contratos 

com o CHUC e assiná-los em representação do conselho de administração; e exercer as 

responsabilidades e competências inerentes aos pelouros dos vogais na ausência ou 

impedimentos destes; 

• Nos vogais, Dr.ª Manuela Mota Pinto, Dr. Carlos Santos, Dr. Francisco Parente – Diretor Clínico 

e Enf.ª Áurea Andrade – Enfermeira Diretora, os poderes para, no âmbito de atos de gestão 

corrente dirigida ao regular funcionamento da instituição correspondentes aos respetivos 

pelouros, praticarem as competências necessárias à realização de despesas de locação e 

aquisição de bens e serviços até ao montante de 300.000,00€, sem IVA incluído, para posterior 

desenvolvimento concursal; 

• Na ausência e impedimento do presidente do conselho de administração, as suas competências 

serão exercidas pela vogal executiva, Dr.ª Manuela Mota Pinto, pelo vogal executivo, Dr. Carlos 

Santos, pelo Diretor Clínico, Dr. Francisco Parente, e pela Enfermeira Diretora, Enf.ª Áurea 

Andrade, por esta respetiva ordem na ausência ou impedimento do vogal que o precede; 

• Os membros do conselho de administração podem subdelegar no pessoal de direção e chefia 

as competências atribuídas, nos termos do artigo46 do Código do Procedimento 

Administrativo, com exceção das previstas no artigo45. 

No mesmo sentido, encontra-se publicada distribuição de pelouros que, nos termos do disposto nos 

artigos 44º a 50º, do Código do Procedimento Administrativo, e do n.º 3 do artigo7º dos Estatutos 

Anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, se distribuem de acordo o seguinte5: 

• O presidente do conselho de administração, Prof. Fernando Regateiro, tem atribuídas as áreas 

de atividades e serviços relativas às relações externas e da cooperação, ensino e investigação, 

gabinete da comunicação, informação e relações públicas, gabinete do cidadão, gabinete 

jurídico e de contencioso e serviço de auditoria interna; 

• O vogal, Dr. Carlos Santos, tem atribuídas as áreas de atividade e serviços correspondentes ao 

serviço de aprovisionamento, serviço de gestão de recursos humanos, serviços farmacêuticos 

e serviços de gestão financeira; 

• A vogal, Dr.ª Manuela Mota Pinto, tem atribuídas as áreas de atividades e serviços do gabinete 

de planeamento e controlo de gestão, serviço de instalações e equipamentos, serviço de gestão 

de doentes, serviço de tecnologias e sistemas de informação, serviços hoteleiros e serviço 

social. 

• O Diretor Clínico, Dr. Francisco Parente, acumula às competências previstas na lei para a sua 

função a coordenação da área da qualidade e segurança do doente, enquanto a Enfermeira 

 
5 Circular Informativa n.º 108/2018, de 21 de novembro (disponível em https://www.chuc.min-
saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_108_2018.pdf). 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_108_2018.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_108_2018.pdf
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Diretora, Enf.ª Áurea Andrade, acumula a área da formação, aperfeiçoamento profissional e 

documentação. 

 

25 de junho a 31 de dezembro 

Mandato: 2020-2022 

No âmbito da delegação de poderes, o Conselho de Administração, nos termos do disposto nos artigos 

44º a 50º, do Código do Procedimento Administrativo, e do n.º 3 do artigo 7º dos Estatutos Anexos ao 

Decreto-Lei n.º 18/2017, deliberou a seguinte distribuição de pelouros6: 

• Ao presidente do conselho de administração, Dr. Carlos Santos, no âmbito da gestão 

estratégica e política global do hospital, incluindo a dinamização funcional adequada à 

consecução da missão e dos grandes objetivos institucionais, é-lhe atribuída a gestão atividade 

e serviços das relações externas e da cooperação institucional; da comunicação, informação e 

relações públicas;  do gabinete do cidadão; de gestão de recursos humanos; dos serviços 

jurídico e de contencioso e  de auditoria interna. 

• Na vogal, Dra. Célia Cravo, no âmbito da gestão estratégica do hospital, é-lhe atribuída a gestão 

das áreas de atividade e serviços de aprovisionamento; de farmácia hospitalar; de gestão de 

doentes e  de gestão hoteleira. 

• No vogal, Dr. Pedro Simões, no âmbito da gestão estratégica do hospital, é-lhe atribuída a 

gestão das áreas de atividade e serviços  de gestão financeira; de instalações e equipamentos; 

 de tecnologias e sistemas de informação; de planeamento e controlo de gestão. 

• As competências do diretor clínico, Dr. Nuno Deveza, e da enfermeira diretora, Enf.ª Áurea 

Andrade, são as previstas na legislação em vigor. Ao diretor clínico é-lhe atribuída, também, a 

coordenação da área da qualidade e segurança do doente e do serviço social. À enfermeira 

diretora é-lhe atribuída a área da formação, aperfeiçoamento profissional e documentação. 

Tendo presentes as competências previstas nos Estatutos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro, para o presidente do Conselho de Administração (artigo 8.º), para o diretor clínico (artigo 9.º) 

e para o enfermeiro-diretor (artigo 10.º), o Conselho de Administração deliberou delegar no presidente 

e vogais as competências necessárias à prática dos atos de gestão corrente dirigida ao regular 

funcionamento da instituição dos pelouros atribuídos7, bem como: 

 
6 Circular Informativa n.º 38/2020, de 6 de julho (disponível em https://www.chuc.min-
saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_38_2020.pdf). 
7 Circular Informativa n.º 39/2020, de 2 de julho (disponível em https://www.chuc.min-

saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_39_2020.pdf). 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_38_2020.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_38_2020.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_39_2020.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_39_2020.pdf
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• Delegar no presidente do conselho de administração, Dr. Carlos Santos, competência para 

autorizar despesas de locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de 500 000€, 

sem IVA incluído, para posterior desenvolvimento concursal, nos termos da lei; outorgar 

contratos e assiná-los em representação do conselho de administração; exercer as 

responsabilidades e competências inerentes aos pelouros dos vogais na ausência ou 

impedimento destes. 

• Delegar nos vogais Dra. Célia Cravo, Dr. Pedro Simões, Dr. Nuno Deveza – Diretor Clínico e Enf.ª 

Áurea Andrade – Enfermeira Diretora, os poderes para, no âmbito de atos de gestão corrente 

dirigida ao regular funcionamento da instituição correspondentes aos respetivos pelouros, 

praticarem as competências necessárias à realização de despesas de locação e aquisição de 

bens e serviços até ao montante de 300 000€, sem IVA incluído, para posterior 

desenvolvimento concursal, no âmbito legal.  

As competências do presidente do conselho de administração, nas suas ausências ou impedimentos, 

serão exercidas pelo Diretor Clínico, Dr. Nuno Deveza, pela vogal executiva, Dra. Célia Cravo, pelo vogal 

executivo, Dr. Pedro Simões, e pela Enfermeira Diretor, Enf.ª Áurea Andrade, por esta respetiva ordem 

na ausência ou impedimento do vogal que o precede. 

Os membros do Conselho de Administração podem subdelegar nos titulares dos cargos de direção e 

chefia as competências atribuídas, nos termos do artigo 46º do Código do Procedimento Administrativo, 

com exceção das previstas no artigo 45º. 

As alterações ao regime orgânico da instituição previstas no Regulamento Interno homologado em 3 de 

janeiro de 2020, não foram ainda implementadas na totalidade. Por este motivo, apresenta-se a seguir 

o último organograma aprovado. 



 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

Presidente

Vogal Executivo Vogal Executivo Diretor Clínico
Enfermeira-

Diretora

Conselho Consultivo

Conselho Fiscal Revisor Oficial de Contas
Auditor InternoÓrgãos de Apoio Técnico

Orgãos Permanentes de Apoio Técnico

- Comissão  de Catástrofe e Planeamento Hospitalar de 
Emergência
- Comissão de Trauma
- Comissão  de Coordenação Oncológica
- Comissão de Enfermagem ou Componente não Executiva 
da Direção de Enfermagem
- Comissão de Informática
- Comissão de Normalização  de Materiais e Equipamentos 
Clínicos
- Comissão de Proteção Radiológica
- Comissão Médica
- Comissão Técnica de Certificação de Condição para a 
Interrupção da Gravidez
- Comissão de Gestão do Património Histórico e Artístico
- Conselho  de Transplantação de Órgãos e Tecidos
- Direção do Internato Médico

Comissões Apoio Técnico 
Obrigatórias

- Comissão PPCIRA de Controlo da 
Infeção Hospitalar
- Comissão  de Ética
- Comissão  de Farmácia  e 
Terapêutica
- Comissão de Qualidade e Segurança 
do Doente

Serviços de Apoio Geral

ÁREA DE SUPORTE À 
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

ÁREA DE APOIO À GESTÃO E 
LOGÍSTICA

ÁREA DE FORMAÇÃO, 
INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO

NÚCLEO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

CHUC

- Serviço de Esterilização
- Serviço de Saúde Ocupacional
- Serviços Farmacêuticos
- Serviço Social
- Unidade de Nutrição e Dietética
- Unidade Hospitalar de Gestão 
de Inscritos para Cirurgia
- Unidade Hospitalar de Gestão  
do Acesso à Primeira Consulta
- Unidade de Psicologia Clínica
- Gabinete do Cidadão
- Equipa de Gestão de Altas
- Equipa Intra-Hospitalar de 
Cuidados Paliativos
- Equipa Intra-Hospitalar de 
Cuidados Paliativos Pediátricos
- Serviço de Assistência Espiritual 
e Religiosa
- Unidade de Gestão do Percurso 
dos Doentes

- Gabinete de Codificação Clínica
- Gabinete de Comunicação, 
Informação e Relações Públicas
- Gabinete de Gestão de Projetos 
e Investimentos
- Gabinete Jurídico e Contencioso
- Gabinete de Planeamento e 
Controlo de Gestão
- Gabinete de Qualidade
- Serviço de Aprovisionamento
- Serviço de Documentação
- Serviço de Gestão de Doentes
- Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos
- Serviço de Instalações e 
Equipamentos
- Serviço de Tecnologias e 
Sistemas de Informação
- Serviços Financeiros
- Serviços Hoteleiros

- Centro de Simulação Biomédica
- Serviço de Formação
- Unidade de Inovação e 
Desenvolvimento

Serviços de Ação Médica / Serviços de Apoio Clínico

UGI CIRÚRGICA 1 UGI CIRÚRGICA 2 UGI MÉDICA 1 UGI MÉDICA 2 UGI MÉDICA 3 UGI MATERNO-FETAL UGI MCDT
UGI URGÊNCIA E 

CUIDADOS INTENSIVOS
UGI DE PEDIATRIA

NÃO INTEGRADOS 
EM UGI'S

- Cirurgia Geral:
Cirurgia Geral HUC
Cirurgia C
- Cirurgia Vascular 
- Urologia

- Cirurgia Maxilo-Facial
- Cirurgia Plástica e 
Queimados
- Dermatologia
- Estomatologia
- Neurocirurgia
- Ortopedia

- Otorrinolaringologia

- Endocrinologia
- Hematologia
- Medicina Interna
- Oncologia Médica
- Reumatologia

- Cardiologia
- Imunoalergologia
- Infecciologia
- Pneumologia:
   - Pneumologia A
   - Pneumologia B

- Centro de Medicina do 
Sono
- Gastrenterologia
- Nefrologia
- Neurologia

- Ginecologia
- Medicina da 
Reprodução
- Neonatologia:
   - Neonatologia A
   - Neonatologia B
- Obstetrícia:
   - Obstetrícia A
   - Obstetrícia B

- Anatomia Patológica
- Imagem Médica
- Medicina Nuclear
- Medicina Física e 
Reabiliatação
- Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional
- Patologia Clínica

- Medicina Intensiva
- Serviço de Urgência 
Geral:
   - Urgência Geral A
   - Urgência Geral B 

- Cardiologia Pediátrica
- Centro de 
Desenvolvimento da 
Criança
- Cirurgia Pediátrica
- Genética Médica
- Oncologia Pediátrica
- Ortopedia Pediátrica
- Pediatria Ambulatória
- Pediatria Médica
- Unidade de Cuidados 
Intensivos Pediátricos
- Urgência Pediátrica

- CRI Cirurgia 
Cardiotorácica
- CRI Oftalmologia
- CRI Psiquiatria
- Serviço de 
Pedopsiquiatria
- Unidade de 
Transplantação Hepática 
Pediátrica e Adultos
- Bloco Operatório 
HG,HUC, HP
- Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório
- Serviço de 
Anestesiologia



 
 

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão 

e do Conselho de Administração Executivo, indicando designadamente: 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas; 

O Conselho de Administração reúne ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo presidente ou por solicitação de dois dos seus membros ou dos órgãos de 

fiscalização. 

 

1 de janeiro a 24 de junho (em gestão corrente) 

Mandato: 2017-2019 

 

 

 

25 de junho a 31 de dezembro 

Mandato: 2020-2022 

 

 

 

 

PCA V-CS V-MMP DC ED

26 Ordinárias (%) 100,0% 100,0% 97,1% 85,3% 94,1%

8 Extraordinárias Ausências: 0 0 1 5 2

(%) 0,0% 0,0% 2,9% 14,7% 5,9%

Sessão/Tipo

33 29 32

Assiduidade

34
Reuniões realizadas, 

sendo:
Participações: 34 34

PCA V-CC V-PS DC ED

27 Ordinárias (%) 93,1% 89,7% 96,6% 72,4% 93,1%

2 Extraordinárias Ausências: 2 3 1 8 2

(%) 6,9% 10,3% 3,4% 27,6% 6,9%

Sessão/Tipo

Assiduidade

29
Reuniões 

realizadas, sendo:
Participações: 27 26 28 21 27
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades 

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício; 

Não aplicável. 

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores 

executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos; 

A avaliação de desempenho dos administradores executivos compete aos membros do Governo 

responsáveis pela área das finanças e da saúde, conforme estabelecido no artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 71/2007.  

De acordo com o artigo 18.º, o Gestor público tem celebrado, com o Ministério das Finanças e com 

o Ministério da Saúde, um acordo de gestão que contempla orientações “envolvendo sempre metas 

objetivas, quantificadas e mensuráveis anualmente durante a vigência do contrato de gestão”, 

estabelecidas no Contrato-programa, anualmente celebrado entre o CHUC, a ARSC e a ACSS. 

d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das 

comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das 

atividades desenvolvidas no exercício dessas competências. 

O CHUC dispõe de Órgãos de Apoio Técnico de carácter consultivo, com a função de colaborar com 

o Conselho de Administração, que cobrem as áreas enumeradas de seguida (a composição e as 

competências estão descritas no anexo 6). 
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Comissão de ética para a saúde 

No âmbito das responsabilidades da CES, registaram-se as seguintes atividades: 

- Foi elaborado um documento orientador sobre submissão de Casos Clínicos, intitulado “Normas para 

Publicação de Casos Clínicos (PE-01-00); 

- A Comissão emitiu parecer favorável ao desenvolvimento da Iniciativa “Mensagens Solidárias – MSH2” 

do “Projeto H2-Humanizar o Hospital”; 

- Foram aprovados e enviados para divulgação interna e para publicação na Intranet do CHUC, os 

documentos relativos à revisão dos formulários específicos da CES bem como as respetivas Instruções 

de Preenchimento;  

- Foi elaborado um documento sobre procedimentos a adotar em situações de pedidos de “Emissão 

retrospetiva de pareceres pela CE-CHUC”, e publicado na Intranet do CHUC;  

 

Órgãos de apoio técnico

• Comissão de ética para a saúde

• Comissão de farmácia e terapêutica

• Comissão da qualidade e segurança do doente

• Grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de 
resistência aos antimicrobianos

• Comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência

• Comissão de coordenação oncológica

• Comissão de normalização de material de consumo clínico

• Comissão de nutrição hospitalar

• Comissão de proteção radiológica

• Comissão de segurança da informação e proteção de dados

• Comissão de transfusão hospitalar

• Comissão de trauma

• Comissão local de informatização clínica

• Comissão técnica de certificação de condição para a interrupção de gravidez

• Conselho de transplantação de órgãos e tecidos

• Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica

• Equipa para a prevenção da violência em adultos

• Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco
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- Foi elaborado o documento “Posição da Comissão de Ética sobre a utilização de e-mails institucionais 

para fins de investigação científica” após reunião havida com o Encarregado de Proteção de Dados; 

- Foram realizadas Sessões de Esclarecimento sobre as atividades da CE-CHUC durante Reuniões de 

Serviço dos Serviços de Psiquiatria e de Radioterapia;  

- Foi analisada a situação preocupante vivida diariamente no Hospital no que diz respeito à desmarcação 

de consultas, filas de espera nas Consultas Externas e no Serviço de Patologia Clínica e, também, à 

grande dificuldade de comunicação telefónica entre o exterior e os diversos serviços hospitalares. Foi 

enviada uma nota ao Conselho de Administração expressando a preocupação da CE. Foi salientada 

também a situação criada com as restrições de visitas a doentes internados, nomeadamente a doentes 

em situação terminal, bem como a necessidade de se flexibilizar a aplicação dessa regra nessas 

situações;  

- Foi enviado e-mail ao Presidente do Conselho de Administração expressando preocupação sobre os 

atrasos verificados no envio à CES dos projetos de investigação, por parte da Unidade de Inovação e 

Desenvolvimento;  

- Durante o ano de 2020 foram analisados pela CES 281 Projetos de Investigação e 26 Registos, 

verificando-se um tempo médio de resposta na emissão de Parecer de cerca de 20 dias; 

- A CES efetuou, durante o ano de 2019, 12 reuniões ordinárias com regularidade mensal, bem como 

uma reunião extraordinária, a 18 de março de 2020, tendo como ponto único de agenda a análise das 

implicações assistenciais e éticas, no âmbito da Instituição, decorrentes da infeção pandémica pelo novo 

Coronavírus (Sars-Cov2). A CES reuniu ainda extraordinariamente a 8 de Junho de 2020 e a 1 de Julho 

de 2020, tendo como pontos únicos de agenda a análise de Projetos de Investigação relacionados com 

a infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 11. O documento “Implicações assistenciais e éticas da 

pandemia COVID-19 – Posição da CES do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra” elaborado na 

sequência da reunião extraordinária da CE de 18 de Março, foi enviado ao Diretor Clínico para divulgação 

institucional e publicado no separador da CE do Portal Interno do CHUC; 

- A Comissão procedeu à divulgação e atualização periódica de informação sobre as atividades 

desenvolvidas, tempos de espera, datas de reuniões, etc. no Portal Interno do CHUC. 

Comissão de farmácia e terapêutica (CFT) 

Durante o ano de 2020, a CFT desenvolveu a seguinte atividade: 

- Reuniu com periodicidade média quinzenal; 

- Fez cumprir a política de medicamentos definida para o CHUC, com base no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos e as necessidades específicas dos doentes; 

- Reuniu com serviços clínicos para análise da utilização de medicamentos; 

- Avaliou periodicamente os relatórios de utilização de medicamentos, emitindo pareceres sempre que 

necessário.  

- Procedeu a estudos comparados de consumo/gastos de medicamentos; 
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- Analisou diversos pedidos de introdução na adenda do CHUC de novos medicamentos; 

- Analisou diversos pedidos de justificações individuais de medicamentos (JCM). 

 a) Reuniões ordinárias da CFT: 

Tendo sido, este ano, um ano de exceção derivado da pandemia COVID-19, esta Comissão tentou 

manter o seu funcionamento. Foram realizadas 15 reuniões ordinárias, onde foram tratados os 

seguintes assuntos: 

- Avaliação e parecer de 404 pedidos JCM; 

- Análise e parecer de pedidos de terapêutica para doentes fora do CHUC; 

- Ofícios Circulares do Infarmed; 

- Análise de pedidos para ensaios clínicos com medicamentos; 

- Análise de pedidos de introdução na adenda de novos medicamentos; 

- Aprovação de vários pedidos de medicamentos, que careciam de justificação clínica de medicamentos, 

para passarem a ser isentos da mesma. 

Nos períodos entre as reuniões ordinárias, foram dados pareceres a 1975 JMC. 

b) Reuniões extraordinárias 

Nada a comunicar. 

c) Participação nas reuniões CNFT 

Participaram em 12 reuniões no Infarmed, no âmbito da CNFT, em representação do CHUC. 

Comissão da qualidade e segurança do doente  

Durante o ano de 2020 foram diversas as atividades desenvolvidas, em articulação com diferentes 

serviços do CHUC, no que diz respeito às boas práticas, processos de acreditação ACSA e certificação 

ISO 9001:2015. 

Acreditação e certificação 

Vários serviços e centros de referência do CHUC foram acreditados em 2020 segundo o modelo ACSA, 

modelo nacional e oficial do Ministério da Saúde: centro de responsabilidade integrada de cirurgia 

cardiotorácica, centro de referência na área do transplante de coração, unidade de transplante hepático 

(pediatria e adultos), centro de referência transplante hepático, serviço de cardiologia e o centro de 

referência na área da cardiologia de intervenção estrutural.  

Assim, em 2020 o CHUC contava com um total de 11 serviços e 8 Centros de referência acreditados pelo 

modelo anteriormente referido. 

No que à certificação pela ISO 9001:2015 diz respeito, durante no ano de 2020, mantiveram as 

certificações o laboratório de hematologia em que o âmbito é a realização de análises no serviço de 

hematologia clínica no polo hospital pediátrico: estudos especiais: anemias congénitas e hemóstase; 
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púrpura trombocitopénica trombótica e síndrome hemolítico urémico; biologia molecular: hemato-

oncologia, eritropatologia e metabolismo do ferro, trombose e hemóstase, púrpura trombótica e 

síndrome hemolítico urémico e a unidade de gestão operacional de citometria do serviço de patologia 

clínica no âmbito da citometria de fluxo e separação celular, o serviço de medicina da reprodução no 

âmbito das atividades de obtenção, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de 

gâmetas, tecido germinal e embriões; o banco de olhos no âmbito da colheita, análise, processamento, 

preservação, armazenamento e distribuição de tecidos oculares, o banco de tecidos ósseos no âmbito 

da colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de aloenxertos do aparelho 

locomotor: ósseos, osteocartilagíneos e tendinosos. 

Projeto SINAS 

Dando continuidade aos anos anteriores o CHUC participa projeto SINAS, nas várias dimensões em 

avaliação - Excelência Clínica, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das Instalações e Focalização 

no Utente, garantindo o cumprimento dos prazos e cumprimento dos itens constantes na lista de 

verificação da ERS. 

Outras atividades  

O gabinete da qualidade e segurança do doente colaborou ainda com o gabinete de comunicação nos 

conteúdos dirigidos ao cidadão a publicar no Facebook e em parceria com o Alto Comissariado para as 

Migrações (ACM), com vista à integração das populações migrantes realizou uma sessão de divulgação 

do ACM, representado pela responsável pela Linha de Apoio a Migrantes e do Serviço de Tradução 

Telefónica, onde estiveram presentes 30 pessoas representantes dos centros de referência e dos 

serviços em acreditação. Os elementos do gabinete participam ainda no projeto de certificação e boas 

práticas da segurança (ISO 27001- sistema de gestão da segurança da informação), na Revisão da 

documentação dirigida ao doente e participa no grupo de trabalho literacia para a segurança dos 

cuidados de saúde em enfermagem. 

Grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência aos 

antimicrobianos 

A Unidade de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (UPCIRA) do 

CHUC, como órgão de apoio técnico ao Conselho de Administração), dá apoio nas matérias da sua 

competência, a pedido deste ou por iniciativa própria. 

Durante o ano de 2020: 

a) Equipa 

i.  A UPCIRA desenvolveu esforços para concretizar o reforço da equipa por forma a dar cumprimento ao 

Despacho n.º 15423/2013 e a dar resposta às solicitações da instituição, nomeadamente em contexto 

de pandemia COVID-19. Apenas foi conseguido o reforço da equipa de enfermagem. 
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Estas alterações acompanharam-se da redistribuição de responsabilidades (áreas de intervenção e 

serviços), bem como de alteração do método de intervenção, com maior proximidade aos serviços e 

com a constituição de horários de trabalho mais alargados. 

ii.  Foi apresentado e submetido a aprovação um novo Regulamento Interno, o qual espelha de uma 

forma mais rigorosa o âmbito de ação da UPCIRA, bem como o seu método de trabalho. 

iii.  Foi solicitada a colaboração dos serviços na atualização da listagem de Elos-UPCIRA, médicos e 

enfermeiros, de acordo com o perfil traçado para estas funções. 

b)  Intervenções 

i.  Grupo Coordenador da COVID-19 

A UPCIRA integrou o Grupo Coordenador da COVID-19, estrutura de coordenação própria, considerando 

as especificidades da situação de pandemia, a qual não se enquadra em processo de rotina como os 

planos de contingência sazonais.  

ii.  Gabinete de Crise COVID-19 

A UPCIRA integrou o Gabinete de Crise COVID-19, cujas funções são as de reunir, tanto quanto possível 

em tempo real, informação sobre a evolução da pandemia e, simultaneamente, transmitir a todos os 

níveis da organização as orientações indispensáveis ao cumprimento do plano de contingência 

institucional. 

iii.  Coordenação da implementação da Estratégia Multimodal, bem como a introdução nas plataformas 

da DGS dos dados a ela relativos: 

- Com o envolvimento de um maior número de serviços; 

- Com recolha sistematizada e introdução de dados na plataforma da DGS, ao longo de todo o ano. 

iv. Auditorias 

Com o objetivo de identificar fatores de risco que possam comprometer a segurança e a qualidade dos 

cuidados prestados, a UPCIRA realizou auditorias aos serviços fazendo uso de um instrumento de 

avaliação criado para o efeito. De igual forma, foram realizados períodos de acompanhamento 

presencial de alguns serviços criteriosamente escolhidos, com duração de duas semanas, com avaliação 

da estrutura e dos processos (através de observação direta e entrevista), correção de práticas, 

elaboração de relatório e implementação de medidas corretivas. 

v. Vigilância epidemiológica de infeções: 

- Vigilância epidemiológica local: 

.  De todo o CHUC, através da utilização da ferramenta HEPIC e da informação diária enviada pelo S. 

Patologia Clínica, nomeadamente de microrganismos epidemiologicamente importantes, para além dos 

microrganismos “alerta” e “problema”; 

.  Com retorno da informação às unidades clínicas; 

.  Comunicação ao Grupo de Coordenação Regional (GCR) – PPCIRA, à data de alta, dos casos de doentes 

colonizados por Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases; 
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. Identificação precoce de surtos, com base nos dados da VE, conduzindo a investigação de acordo com 

o PG-07.00 da UPCIRA do CHUC “Plano de Intervenção na Suspeita de Surto”. 

- Vigilância epidemiológica em rede nacional 

- Vigilância epidemiológica de Infeções em Cuidados Intensivos Neonatais (PNCI – UCIN) na Maternidade 

Bissaya Barreto. 

vi.Controlo de Surtos 

-  Com base nos dados da Vigilância epidemiológica, a UPCIRA identificou surtos, nomeadamente surtos 

de infeção por SARS-CoV-2, conduzindo a investigação de acordo com o PG-07.00 da UPCIRA do CHUC 

“Plano de Intervenção na Suspeita de Surto”.  

A validação positiva da suspeita de surto COVID-19 implicou investigações minuciosas, permitindo 

identificar e isolar os indivíduos infetados por SARS-CoV-2 (profissionais e doentes) e as 

áreas/procedimentos de maior risco.  

Foram implementadas as medidas preventivas medidas corretivas adequadas. Este acompanhamento, 

em caso de COVID-19 mas também em surtos por outros microrganismos, foi feito em proximidade com 

os serviços, contribuindo para a melhoria das estruturas e dos processos existentes e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e da segurança dos doentes.  

vii. Resistências aos antimicrobianos 

Foi utilizada ferramenta informática HEPIC no sentido de supervisionar as práticas locais de uso de AB, 

em profilaxia ou em terapêutica, bem como promover e corrigir essas mesmas práticas.  

Aguarda-se ainda a implementação do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos (PAPA), por 

falta de espaço dedicado, de recursos informáticos e de recursos humanos médicos. 

viii.  Apoio Técnico e Consultoria 

Foram elaborados ou revistos procedimentos internos, de caráter geral ou específico, bem como feito 

acompanhamento da sua implementação e posterior monitorização. 

ix.  Apoio à Acreditação 

Foi feito acompanhamento dos serviços em acreditação, em estreita colaboração com a Comissão de 

Qualidade e Segurança, através da elaboração conjunta dos documentos necessários ao cumprimento 

dos standards e elementos avaliáveis infra apresentados, bem como na sua implementação, atendendo 

às especificidades de cada serviço. 

x. Grupos de Trabalho 

Os elementos do GCL – PPCIRA encontram-se integrados em diferentes grupos de trabalho para os quais 

contribuem no âmbito das funções que desempenham: 

-  Grupo Coordenador da COVID-19 e Grupo Coordenador do Plano de Contingência COVID-19/Outono-

Inverno 

- Gabinete de Crise COVID-19; 

- Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 

- Comissão de Fardamento e Roupa Hospitalar; 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2020 

 

 PÁGINA  42/126 

 

- Comissão da Qualidade e Segurança do Doente; 

- Plano de Prevenção e Controlo da Legionella; 

- Grupo de Auditorias Internas de Avaliação dos Cuidados de Enfermagem; 

- Grupo de Trabalho de Materiais e Equipamentos de Consumo Clínico e Consumíveis; 

-  Percursos de Formação Institucional e em Serviço para Enfermeiros; 

- Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem; 

- Percursos de Formação Institucional e em Serviço para Assistentes Operacionais; 

- Grupo de Resíduos Hospitalares. 

xi.  Atividades no âmbito da Formação e Informação: 

- Formação aos profissionais de saúde do CHUC no âmbito da prevenção e controlo de infeções e 

resistências aos antimicrobianos, nomeadamente em contexto de pandemia COVID-19, mantendo-se o 

foco na melhoria contínua e na qualidade máxima do desempenho. 

- Manutenção da página da UPCIRA no portal interno do CHUC, na qual disponibiliza informação 

relevante e atualizada neste âmbito. 

- Manutenção da página COVID-19 no portal interno do CHUC, na qual disponibiliza informação 

relevante e atualizada neste âmbito. 

-  Manutenção da página do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas no portal 

interno do CHUC, na qual disponibiliza informação relevante e atualizada. 

-  Participação nas iniciativas do projeto-piloto «Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde» da 

DGS. 

Comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência 

Sem registo de atividade. Os elementos da Comissão integraram equipas da linha da frente do combate 

à pandemia. 

Comissão de coordenação oncológica 

Sem registo de atividade. Os elementos da Comissão integraram equipas da linha da frente do combate 

à pandemia. 

Comissão de normalização de material de consumo clínico 

A Comissão de Normalização de Material de Consumo Clínico do CHUC, E.P.E., iniciou as suas funções 

no dia 19/11/2020, reunindo semanalmente. 

No âmbito das suas competências, a Comissão procedeu à revisão do formulário existente para pedido 

de introdução de artigos novos, e disponibilizou-o na página da Comissão de Normalização de Consumo 

Clínico, devidamente editável. 
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Comissão de nutrição hospitalar 

Sem registo de atividade. Os elementos da Comissão integraram equipas da linha da frente do combate 

à pandemia. 

Comissão de proteção radiológica 

Sem registo de atividade. Os elementos da Comissão integraram equipas da linha da frente do combate 

à pandemia. 

Comissão de segurança da informação e proteção de dados 

Apesar de ainda não ter sido formalmente nomeada, o núcleo constituinte da comissão encontra-se 

ativamente envolvido na Certificação de Segurança da Informação ISO 27001 para a Informação Clínica. 

Comissão de transfusão hospitalar 

Sem registo de atividade. Os elementos da Comissão integraram equipas da linha da frente do combate 

à pandemia. 

Comissão de trauma 

No ano em apreço, definiu os elos da Via Verde de Trauma (VVT) Intra-hospitalar e respetivos grupos de 

trabalho, planeou as fases de implementação da VVT Intra-hospitalar, produziu algoritmos de atuação 

para as diferentes situações clínicas e apresentou e discutiu os algoritmos da VVT com os Serviços 

envolvidos.  

Comissão local de informatização clínica 

Em 05/11/2020, foram nomeados os elementos constituintes da Comissão, não havendo lugar a outra 

atividade. 

Comissão técnica de certificação de condição para a interrupção de gravidez (CTCCIG) 

A Comissão Técnica de Certificação de Condição para a Interrupção da Gravidez (artigo20.º da Portaria 

n.º 741-A/2007) reuniu, no ano de 2020, sempre que foi necessário dar parecer sobre pedidos realizados 

por utentes, ao abrigo da exclusão de ilicitude da interrupção de gravidez, regulamentada pela legislação 

vigente (artigo142.º do Código Penal - DL n.º 48/95). 

Durante este período, foram analisados 41 pedidos de interrupção médica da gravidez não punível, 

todos por causa fetal (alínea c do artigo142.º do Código Penal - DL n.º 48/95). Sempre que necessário 
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foram consultados peritos para complementar a avaliação clínica. A maioria das patologias foram a 

aneuploidia fetal e as anomalias do sistema nevoso fetal. 

Foram cumpridas todas as deliberações previstas e regulamentadas para este organismo. 

Conselho de transplantação de órgãos e tecidos 

No âmbito da sua atividade quanto à colheita e transplantação de órgãos e tecidos, coordenou a 

realização de 90 transplantes renais, 13 transplantes cardíacos, 85 transplantes córnea, 49 transplantes 

hepáticos e 48 de transplantes células hematopoiéticas. 

Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 

Durante o ano em análise, este órgão reuniu periodicamente com reuniões fixas mensais para discussão 

dos temas pertinentes relacionados com os TSDTs do CHUC, E.P.E., tendo desenvolvido as seguintes 

atividades: 

- No cumprimento do art. 17º do Dec. Lei 111/2017 que referencia a importância da formação 

profissional desta Carreira Especial, o CTDT identificou a necessidade de aperfeiçoamento e atualização 

técnico-científica no âmbito das suas funções nas diferentes áreas de diagnóstico e terapêutica. Assim, 

foi aposta do CTDT contribuir para elevar os padrões de qualidade em linha com a carta estratégica da 

instituição CHUC. Para o efeito, foi apresentada proposta para a existência de um TSDT com funções de 

Coordenador da Formação, resultando na nomeação pelo CA da TSDT Dra. Carla Solano; 

 - Organização do “I Encontro Nacional de Conselhos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do CHUC, 

E.P.E.”, realizado em Coimbra, a 28 de fevereiro de 2020, no auditório principal do Centro de Congressos 

do polo HUC, com a presença de 350 participantes; 

- Identificação e reporte ao CA da necessidade de acesso dos TSDT à informação clínica através da 

plataforma informática SClínico; 

- Criação de página do CTDT no portal do CHUC e elaboração da informação a constar nos vários 

separadores; 

- Articulação com os diferentes Serviços na implementação de medidas relacionadas com a pandemia 

COVID-19; 

- Criação do e-mail oficial a atribuir à Coordenação da Formação dos TSDT; 

- Apresentação de propostas de formação; 
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- Apresentação superior de proposta para a integração de um elemento TSDT na Comissão de Proteção 

Radiológica do CHUC. Para o efeito, foi nomeada pelo CA a TSDT Coordenadora da Imagiologia, Dra. 

Alda Pinto; 

- Elaboração e apresentação ao CA de contributos e reflexões sobre a nova estrutura departamental do 

CHUC; 

- No seguimento da solicitação do CA relativa à aplicação do Despacho nº 9656/2020, o CTDT elaborou 

e apresentou proposta sobre a forma de distribuição das vagas a concurso pelas várias áreas e 

categorias. Nesse documento enviado superiormente, foi expresso o descontentamento generalizado 

relativamente ao reduzido número de vagas atribuído ao CHUC face a outros Centros Hospitalares de 

idêntica dimensão; 

- Definição e apresentação ao SGRH de propostas de Júris dos procedimentos concursais, conforme a 

Portaria nº154/ 2020 e de acordo com a proposta do CTDT para a distribuição das vagas atribuídas ao 

CHUC. 

Equipa para a prevenção da violência em adultos 

Sem registo de atividade. 

Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

Sem registo de atividade. 

 

D. Fiscalização 

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, Conselho 

Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão para as Matérias 

Financeiras 

Nos termos no n.º 1, do artigo 15.º, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 

aprovou os estatutos dos hospitais E.P.E., a fiscalização e o controlo da gestão financeira e patrimonial 

são exercidos pelo conselho fiscal e por um revisor oficial de contas. 

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e 

de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com 

indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, 

número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato 

de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa 
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deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo 

o formato seguinte: 

O Conselho Fiscal é constituído por três membros efetivos e por um suplente, sendo um deles o 

presidente do órgão, nomeados por Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde, 

assinado pelos Srs. Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, em 27 e 28 de novembro de 2017, 

respetivamente (mandato 2017-2019)8. 

 

 

 

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão de 

fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, 

nos últimos 5 anos. 

 

 

Nome: Ana Isabel Calado da Silva Pinto 

Carreira Académica e Profissional: 

• Doutorada em Contabilidade pelo ISCTE; 

• Revisor Oficial de Contas na APPM, SROC, Lda desde 2008, tendo o exercício de Revisão Legal 

de Contas em entidades do setor público, não societário e empresarial não público (em todo o 

período);  

• Membro do Conselho Fiscal do Banco Primus, SA, desde agosto de 2020; 

• Apoio à ESPAP na preparação do GERFIP 3.1 para aplicação do SNC-AP (2016 e 2017);  

 
8 Em conformidade com o n.º 6 artigo 15.º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, “cessando o mandato do 
conselho fiscal e do revisor oficial de contas, mantém -se os titulares em exercício de funções até à designação de novos ou à 
declaração ministerial de cessação de funções”. 

Mandato

2017-2019 Presidente
Prof. ª Dr.ª Ana Isabel Calado da 

Silva Pinto
D 28-11-2017

2017-2019 Vogal
Dr. José Henrique Rodrigues 

Polaco
D 28-11-2017

2017-2019 Vogal
Dr. Francisco José Cunha 

Fachada
D 28-11-2017

2017-2019 Vogal Suplente
Dr.ª Teresa Isabel Carvalho 

Costa
D 28-11-2017

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia  Geral  (AG) / Del iberação Unânime por Escri to (DUE) / Despacho (D)

(Início-Fim)

Designação

Forma 

(1)
Data

Cargo Nome
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• Consultoria na adaptação de EPR’s à contabilidade pública e SNC-AP (2015 a 2017);  

• Apoio à elaboração do Relatório e Parecer à Conta Geral do Estado de Moçambique (até 2016);  

• Docente de Contabilidade e Auditoria na Pós-graduação de Contabilidade e Gestão Pública no 

ICSSP (desde 2016);  

• Formação em SNC-AP, Contabilidade Pública, LCPA, entre outros, em diversas entidades – 

Tribunal de contas, SUCH, OROC, OCC, Autarquias Locais, INA (em todo o período);  

• Membro do Comité de Setor Público da Comissão de Normalização Contabilística (desde 2017).  

 

 

Nome: José Henrique Rodrigues Polaco 

Carreira Académica e Profissional: 

• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; 

• Curso FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública, Instituto Nacional de 

Administração Pública – INA (para dirigentes); 

• Pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, pela IMS-Information 

Management School, da Universidade Nova de Lisboa;  

• Desde 01/04/2007 até à atualidade: Inspetor de Finanças Diretor (equiparado a diretor de 

serviços) da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), responsável por auditorias realizadas em 

projetos no domínio do controlo orçamental na Administração Central e nas Subvenções 

Públicas, bem como pelo apoio técnico especializado aos Gabinetes dos membros do Ministério 

das Finanças (estudos, pareceres e informações sobre o setor público, incluindo inúmeras 

apreciações de projetos e propostas de atos legislativos), que se inserem nas competências da 

IGF, previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 96/2012, de 23 de abril; 

• Desde 07/09/1992, Inspetor de Finanças da IGF. De 14/01/2002 a 31/03/2007, desempenhou 

funções como Inspetor de Finanças Chefe da IGF (equiparado a chefe de divisão);  

• Desde meados de 2009 a junho de 2017, Presidente do Conselho de Auditoria (órgão de 

fiscalização interna) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (representação do Ministério das 

Finanças), cujas competências constam do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de 

dezembro; 

• Membro de diversos grupos de trabalho e comissões em representação do Ministério das 

Finanças (avaliação das fundações, fusão dos serviços sociais da Administração Pública, 

Comissão para a Reavaliação dos Institutos Públicos, propostas de Lei-Quadro dos Institutos 

Públicos e das Entidades Reguladoras Independentes); 

• Perito da CRESAP de 2015 a 2017;  

• Membro de júri de concursos na IGF e em entidades públicas externas; 
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• Participação ativa nas visitas regulares a Portugal da Comissão Europeia, Fundo Monetário 

Internacional e Banco Central Europeu, no âmbito do Programa de Assistência Técnica e 

(memorando de entendimento) e de Monitorização Pós-Programa; 

• Formador: pós-graduação da Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental - NOVA IMS; várias 

edições do Curso de Introdução ao Controlo Financeiro, organizado pelo Conselho 

Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração do Estado e o INA; Diploma de 

especialização em inspeção, auditoria, avaliação e fiscalização (várias edições), organizado pelo 

INA; cursos diversos destinados inspetores da IGF, outras inspeções-gerais e técnicos 

superiores dos Países Africanos de Expressão Oficial Portuguesa (ao abrigo de programas de 

cooperação).  

 

 

Nome: Francisco José Cunha Fachada  

Carreira Académica e Profissional: 

• Mestre em Gestão pela FEUC; 

• Inspetor Tributário na Autoridade Tributária e Aduaneira desde 2015; 

• Técnico Superior na Direção-Geral do Tribunal de Contas de 2014 a 2015; 

• Técnico Superior na Direção-Geral do Orçamento de 2011 a 2014; 

• Desde 12-01-2015 - Autoridade Tributária e Aduaneira  

o Desde 25-09-2020 - Assegurar a execução de todos os procedimentos e processos relativos 

à administração dos impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que sejam atribuídos 

à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), bem como assegurar a execução de todas as 

tarefas destinadas a cobrar outras receitas cuja competência for atribuída à AT, e 

desenvolver a ação de inspeção interna, no âmbito da missão e das atribuições da AT. 

Trabalho realizado na Direção de Finanças de Aveiro. 

o De 12-01-2015 a 24-09-2020 - Realização de processos inspetivos no âmbito dos impostos 

especiais sobre o consumo e atribuição de destinos especiais no âmbito do Código 

Aduaneiro Comunitário (recursos próprios). Análise e peritagem económica - em sede de 

processo-crime no âmbito de direitos aduaneiros, direitos antidumping e impostos 

especiais sobre o consumo. Trabalho realizado na Direção de Serviços Antifraude Aduaneira 

- Divisão Operacional do Norte.   

• 2014 - Direção-Geral do Tribunal de Contas  

o Execução dos procedimentos de controlo interno referentes à execução da despesa, receita 

e contabilidade patrimonial; Elaboração de estudos e informações para apoio à decisão; 

Elaboração e entrega de documentos de prestação de contas de gerência; Elaboração das 
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reconciliações bancárias. Criação de registos de dados mestres de fornecedores e clientes 

e verificação da correta classificação patrimonial da despesa.  

• 2013 - Direção-Geral do Orçamento  

o Desenho de requisitos funcionais de apoio à evolução dos sistemas de informação 

orçamental; Certificação dos requisitos de integração dos vários sistemas de informação 

das administrações públicas com o sistema central do Ministério das Finanças (Projeto 

ERigore); Coordenação e apoio das ações de implementação e manutenção das aplicações 

de suporte aos sistemas de informação contabilística e orçamental da competência da 

Direção-Geral do Orçamento. 

 

 

Nome: Teresa Isabel Carvalho Costa  

Habilitações Académicas: 

• Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia 

e Gestão de Lisboa; 

• Pós-graduação em Análise e Interpretação de Demonstrações USDA, pelo Graduate School, 

Washington D.C.; 

• Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. 

Atividade Profissional: 

• Administradora da PVCi (Portuguese Venture Capital Initiative - Sociedade de Capital de Risco) 

desde abril de 2008; 

• Presidente do Conselho Fiscal da APSS, SA desde março de 2008; 

• Diretora de Serviços da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde 

2013. 

• Em relação à anterior atividade profissional destaca-se:  

o Presidente do Conselho Fiscal da SOFID, SA (2007 a 2013);  

o Vogal do Conselho Fiscal da Parque Expo´98, SA (2011 a 2017); 

o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Lusa, S.A. (2006 a 2012); 

o Chefe de Divisão da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (de 2000 a 2013);  

o Assessora do Conselho de Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

em Washington D.C. (1996/1999);  

o Membro do Conselho de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, em 

Washington D.C. (1996/1999); 

o Técnica Superior do Tesouro, Direção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças (de 1992 a 

1996); 

o Professora do 2º e 3º ciclo do ensino básico (1990 a 1992).  
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Formação profissional mais relevante: 

• Relevância e efetividade da jurisdição no século XXI, Lisboa (2018); 

• Capacitação técnica da aplicação do SNC-AP, KPMG Lisboa (2017); 

• Training on the Essentials of State Aid Law and Procedures, Bruxelas (2014); 

• State Aid Procedures and Enforcement & the SANI System, Maastricht (2010); 

• FORGEP- Programa de Formação em Gestão Pública, INA Oeiras (2009); 

• Técnicas de Finanças e Contabilidade, ISG, Lisboa (1999). 

 

 

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de 

contratação de serviços adicionais ao auditor externo. 

Não aplicável. 

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias Financeiras. 

Não aplicável. 

6. 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 n.º 5 do artigo 414.º do CSC. 

Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes, nos termos do nº 5 do artigo 414.º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e 

de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante 

aplicável: 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro, 

apresentados segundo o formato seguinte: 

 

 

Nota: Com exceção de três reuniões (presenciais na sede do CHUC), a maioria das reuniões foi sido 
realizada através de plataforma informática, face ao contexto da pandemia COVID-19. 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades 

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício. 

Presidente ACP Vogal HP Vogal FF

18 Reuniões realizadas Participações 18 18 18

12 Ordinárias (%) 100% 100% 100%

6 Extraordinárias Ausências 0 0 0

(%) 0% 0% 0%

Assiduidade
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• Presidente Ana Isabel Calado da Silva Pinto – Revisor Oficial de Contas na APPM e Associados, 

SROC, Lda., Vogal Conselho Fiscal da Alliance Française e da Ordem dos Advogados, Presidente 

do Conselho Fiscal da APORVELA – Associação Portuguesa de Vela (cargos não remunerados) e 

presidente da Comissão de Remunerações da Associação DNS.PT (cargo não remunerado); 

• Vogal José Henrique Rodrigues Polaco – Inspetor de Finanças Diretor na Inspeção-Geral de 

Finanças - Autoridade de Auditoria; 

• Vogal Francisco José Cunha Fachada – Inspetor Tributário na Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  

1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), do 

ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a 

representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto 

da empresa e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a 

empresa deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

O ROC do CHUC é a sociedade CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, Lda., inscrita na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas com o n.º 87 e registada, na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, 

com o n.º 20161415, possuindo n.º de identificação fiscal n.º 502556129, representada por Armando 

Jorge Almeida Tavares (ROC n.º 1495), com domicílio profissional na Rua Cristóvão de Pinho Queimado, 

n.º 5, 2º Dt. º, 3800-012 Aveiro, a qual é responsável por realizar a revisão legal de contas, nos termos 

da lei e regulamentos aplicáveis, em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 

demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e expressar 

uma opinião profissional e independente baseada no exame das demonstrações financeiras, conforme 

nomeação em Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado da 

Saúde, assinado em 13 de agosto de 2018. 

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

serviços à empresa. 

Nas entidades de interesse público, o período máximo de exercício de funções de revisão legal das 

contas pelo sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das contas é de sete 

anos, a contar da sua primeira designação. 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto da 

empresa/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta 

empresa, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como a remuneração 

relativa ao ano em referência, apresentados segundo os formatos seguintes: 
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Mandato 

Cargo 

Identificação SROC / ROC Designação 

N.º de anos de 

funções 

exercidas no 

grupo 

N.º de anos de 

funções 

exercidas na 

entidade 

  

Nome 

N.º 

inscrição na 

OROC  

N.º registo 

na CMVM 
Forma (1) Data Contratada     (Início-Fim) 

  

2020-2022 

Revisor 

Oficial 

de 

Contas 

CFA-Cravo, Fortes, Antão 

& Associados, Lda 
87 20161415  D 

 13-08-

2018 

13-08-

2018  
   3 

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 

 

Nome 

  

Remuneração Anual 2020 (€) 

  

Bruta 

CFA - Cravo, Fortes, Antão & Associados, Lda 28.645,44 € (IVA incluído) 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados pelo ROC que representa 

a SROC, caso aplicável. 

Não aplicável. 

 

F. Conselho Consultivo 

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo 

de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da 

primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 

mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o 

que entrou) 

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

alínea a) do n.º 1 e nos n.ºs 4 e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 

233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.ºs 50-A/2007, de 28 

de fevereiro, 18/2008, de 29 de janeiro, 176/2009, de 4 de agosto e 136/2010, de 27 de dezembro, 

aplicável por força do n.º 3 do artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, foi nomeado 

presidente do Conselho Consultivo do CHUC, o licenciado Joaquim Fernando Nogueira. 
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Constituição do Conselho Consultivo: 

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: 

Dr.ª Maria Isabel Fernandes de Carvalho Garcia  

Membro indicado pela Liga dos Amigos do Hospital dos Covões: 

Inexistente a esta data por falecimento de António da Cruz Neves da Costa 

Membro eleito pelos funcionários: 

Enf.ª Maria Conceição e Silva Carvalho Saraiva   

Membro indicado pela Administração Regional de Saúde de Coimbra:  

Inexistente a esta data por falecimento do Dr. António Duarte Arnaut  

Membro indicado pela Cidade de Coimbra: 

Dr. Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio 

 

G. Auditor Externo  

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento dessas 

funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do número de 

anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas 

funções exercem funções consecutivamente junto da empresa e/ou do grupo, bem assim como a 

remuneração relativa ao ano em referência. 

Não há auditor externo pelo que esta informação não se aplica. 

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o 

representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão responsável pela avaliação 

do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita. 

Não há auditor externo pelo que esta informação não se aplica. 
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3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a empresa 

e/ou para empresas que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos 

procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das 

razões para a sua contratação. 

Não há auditor externo pelo que esta informação não se aplica. 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela empresa e/ou por pessoas coletivas em 

relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à 

mesma rede e discriminação da percentagem respeitante aos serviços. 

Não há auditor externo pelo que esta informação não se aplica. 
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VI. Organização Interna 

A. Estatutos e Comunicações 

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa. 

O CHUC é uma Entidade Pública Empresarial, integrada no Setor Público Empresarial, e os seus estatutos 

foram aprovados pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro (Anexo II), que regula o regime 

jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a 

natureza de Entidades Públicas Empresariais. 

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

legislativo. 

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na empresa. 

No cumprimento do artigo 20.º do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHUC 

dispõe de um Sistema de Controlo Interno e de Comunicação de Irregularidades, sendo da competência 

do Conselho de Administração garantir a sua implementação e manutenção e ao Auditor Interno a 

responsabilidade pela sua avaliação. 

O Conselho de Administração aprovou, em 29 de novembro de 2018, a proposta de revisão do 

Regulamento de Comunicação de Irregularidades, que vigorava desde 2013. O Regulamento consagra 

como valores, no CHUC, “…a honestidade, a integridade, o humanismo, a equidade e a justiça…” e como 

princípios orientadores da gestão, a “…legalidade, a transparência e a proporcionalidade…”.  

Este regulamento está publicado na página eletrónica, interna e externa, da Instituição, possibilitando 

a consulta pelos órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral. 

A participação da ocorrência de irregularidades pode ser realizada pelos seguintes meios: 

• Correio eletrónico: scirregularidades@chuc.min-saude.pt; 

• Carta registada dirigida ao Serviço de Auditoria Interna, para o endereço: Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, E.P.E., Polo Hospital Geral, Quinta dos Vales, 3041-801 São Martinho 

do Bispo – Coimbra. 

No âmbito das competências legalmente previstas, o Serviço de Auditoria Interna recebe as 

comunicações que venham a ser apresentadas e elabora um relatório semestral a ser dirigido ao 

Conselho de Administração. É garantida, pelo Serviço de Auditoria Interna, a confidencialidade da 

comunicação, nomeadamente na consagração de procedimentos adequados para a receção, registo e 

tratamento de comunicações de irregularidades. 

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

mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

mailto:scirregularidades@chuc.min-saude.pt
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O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) incluindo de Corrupção e Infrações Conexas do CHUC, 

aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de dezembro de 2013, foi elaborado nos termos das 

orientações definidas e aprovadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, nomeadamente as 

Recomendações n.º 1/2009, n.º 1/2010 e n.º 5/2012 e inclui as Matrizes de Gestão de Risco e Controlo 

dos Serviços que o integram, nomeadamente nas áreas de Aprovisionamento, Gestão de Doentes, 

Gestão Financeira, Gestão Hoteleira, Gestão Recursos Humanos, Jurídico e de Contencioso, 

Planeamento e Controlo de Gestão, Tecnologias e Sistemas de Informação.  

O Serviço de Auditoria elabora um relatório anual em que avalia as situações potenciadoras de riscos e 

monitoriza o grau de execução das medidas propostas para combater a sua ocorrência. 

 

B. Controlo interno e gestão de riscos 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e 

complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar 

todos os riscos relevantes para a empresa). 

O CHUC dispõe de um Sistema de Controlo Interno que compreende o conjunto de estratégias, políticas, 

processos, regras e procedimentos que visam a redução dos riscos mais relevantes, dos quais se destaca: 

• Serviço de Auditoria Interna; 

• Regulamento Interno; 

•  Código de Ética; 

• Manuais de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos; 

•  Regulamento de Comunicação de Irregularidades; 

• Sistema de Controlo Interno e de Comunicação de Irregularidades e respetiva avaliação 

semestral; 

•  Plano Anual de Auditoria Interna; 

•  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, e 

Relatório anual; 

•  Encarregado de Proteção de Dados; 

• Segregação de funções; 

• Formação contínua dos recursos humanos; 

• Constituição do grupo de trabalho para a elaboração, acompanhamento e monitorização do 

plano de ação com vista à melhoria do sistema de controlo interno, nomeadamente através da 

constituição de equipas específicas que garantam a sua operacionalização e continuidade. Esta 

nomeação pelo Conselho de Administração, no terceiro trimestre 2020, resultou das 

recomendações assinaladas pelo Revisor Oficial de Contas e pelo Conselho Fiscal, em áreas 
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particulares com influência no ciclo da despesa. Neste âmbito, no quarto trimestre 2020, 

realizou-se uma primeira reunião de trabalho. 

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 

implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos 

inerentes à atividade desenvolvida. 

Tal como mencionado no subcapítulo VI.A.2, o Conselho de Administração é o órgão máximo com 

responsabilidades no sistema de gestão e controlo de risco. 

Nos termos do Regulamento Interno atual foi criado o Serviço de Auditoria Interna cujas competências 

se encontram elencadas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, nomeadamente: 

• Avaliar os processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, 

financeiro, operacional, informático e de recursos humanos; 

• Fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades revistas 

para melhoria do funcionamento dos serviços; 

• Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do CHUC, 

apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e 

cidadão em geral; 

• Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

• Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os 

controlos efetuados, as anomalias detetadas e medidas corretivas a adotar; 

• Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios 

anuais de execução. 

Às quais acresce:  

• Discutir os resultados das auditorias efetuadas com os órgãos e serviços auditados, com base 

nas conclusões e recomendações emitidas nos relatórios; 

• Controlar a implementação das recomendações propostas, através de ações de follow-up; 

• Colaborar com o órgão fiscalizador do CHUC, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, no 

âmbito da gestão de riscos, sistema de controlo interno, comunicação de irregularidades e 

outras atividades desenvolvidas. 

O Serviço de Auditoria Interna integra dois recursos humanos, o Auditor Interno e uma Técnica de 

Auditoria, o Dr. Fernando Cravo e a Dra. Sónia Costa, ambos associados do Instituto Português de 

Auditoria Interna. Em outubro de 2020, ocorreu a saída do Auditor Interno, tendo-se procedido à 

abertura de um procedimento concursal para assegurar a sua substituição. 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da empresa, transcrição da 

definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas. 
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Nos termos do disposto no regulamento do Serviço de Auditoria Interna, a função de auditoria interna 

no CHUC, por via do desdobramento da estratégia da Instituição, pauta-se por três objetivos 

estratégicos: identificar e avaliar a exposição da Instituição ao risco, implementar e monitorizar 

controlos efetivos e propor recomendações de melhoria. 

Por sua vez, a gestão do risco assenta na definição e classificação dos níveis de risco previstas no PPRG 

em vigor em pleno alinhamento com a metodologia prevista no Manual de Auditoria Interna da 

Administração Central do Sistema de Saúde. De acordo com a metodologia citada, foi utilizado um 

modelo de avaliação para proceder à enumeração das atividades executadas por 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 ocorrência 

dos riscos com o impacto causado pelos mesmos teve como referencial a matriz infra referida. 

 

As medidas adotadas de resposta ao risco e os mecanismos de controlo interno encontram-se 

enunciadas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, 

nos termos das funções e responsabilidades nele definido. O grau de execução da implementação das 

referidas medidas encontra-se vertido no relatório anual sobre a execução do Plano. 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou 

funcional face a outros órgãos ou comissões da empresa. 

Nos termos do n.º 14 do artigo 19.º do Anexo II da Secção III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro e do n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento Interno do CHUC, o Serviço de Auditoria Interna 

depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de Administração. 

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 
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A gestão e controlo dos riscos operam-se por uma abordagem “top down”, nos termos dos contributos 

transmitidos pelo Conselho de Administração e uma abordagem “bottom up”, em sequência da 

apreciação dos riscos associados à atividade do CHUC, pelas comissões de apoio técnico e estruturas de 

gestão. 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e 

jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade. 

O Serviço de Auditoria Interna encontra-se em fase de atualização do Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão. Este documento, que contempla a identificação e descrição dos principais tipos de riscos, após 

homologação, será oportunamente divulgado nos portais, interno e externo, do CHUC. 

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

riscos. 

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

tem sido conduzida de acordo com a metodologia adotada pela Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP, a qual é baseada no Committee of Sponsorship Organizations of the Treadway Commission, 

por sua vez, contemplada no PPRG do CHUC. 

Foi utilizado um modelo que procedeu à enumeração das competências atribuídas 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 ocorrência dos riscos com o impacto causado pelos mesmos 

teve como referencial a matriz indicada no subcapítulo VI.B.3. 

Do acompanhamento desenvolvido pelo Serviço de Auditoria Interna, destacam-se os seguintes 

trabalhos: 

• Relatório anual de execução de 2020 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, que 

contempla o acompanhamento da execução das medidas previstas no plano, materializada na 

monitorização anual das matrizes de riscos e controlos; 

• Questionário de avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão. 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na empresa 

relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

Nos termos do artigo15º da Secção II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a fiscalização e 

controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial do CHUC é exercida por um Conselho Fiscal e 

por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 
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Em cumprimento do Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho, do Senhor Secretário de Estado da 

Saúde, o Serviço de Auditoria Interna executa, trimestralmente, um relatório de análise da execução 

financeira com os seguintes objetivos: 

• Analisar os mapas de execução orçamental; 

• Identificar e analisar os desvios à execução orçamental; 

• Analisar a evolução dos fundos disponíveis e dos pagamentos em atraso neste período; 

• Identificar eventuais riscos e / ou ameaças à boa execução prevista para o final do ano 

económico; 

• Explanar as principais conclusões; 

• Apresentar recomendações. 

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

como no portal do Setor Empresarial do Estado, entre Outros, nomeadamente: 

• Página eletrónica do CHUC 

http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/documentos-de-divulgacao-obrigatoria.php 

• Página eletrónica da Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-

universitario-de-coimbra-epe 

• Página eletrónica do SNS 

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe/ 

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

Administração Central do Sistema de Saúde, pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pelo Tribunal 

de Contas. 

 

C. Regulamentos e Códigos 

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a empresa 

está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. 

Indicação da hiperligação do sítio na internet da empresa onde estes elementos se encontram 

disponíveis para consulta. 

• Regulamento Interno 

O novo Regulamento Interno do CHUC, aprovado em 20 de novembro de 2019, homologada em 3 de 

janeiro de 2020 pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde, encontra-se publicado nos portais, interno 

e externo, do CHUC e pode ser consultado em: 

http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/documentos-de-divulgacao-obrigatoria.php
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe/
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https://www.chuc.min-saude.pt/media/Regulamento_Interno/Regulamento_Interno_CHUC_-

_Homologado_SES_2020.pdf 

• Regulamento sobre Comunicação de Irregularidades 

O Regulamento sobre Comunicação de Irregularidades, aprovado em 29 de novembro de 2018, 

encontra-se divulgado nos portais, interno e externo, do CHUC e pode ser consultado em: 

https://www.chuc.min-

saude.pt/media/Auditoria_Interna/Regulamento_Sobre_Comunicacao_de_Irregularidades_(RG-01.02).pdf 

 

 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple 

exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para 

consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus 

colaboradores, clientes e fornecedores. Menção relativa ao cumprimento da legislação e da 

regulamentação em vigor sobre medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo 

junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente 

colaboradores da empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer 

empresa que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa (vide artigo 47.º do RJSPE). 

Na prossecução da sua missão, o CHUC rege-se por princípios orientadores de conduta que assentam 

em valores fundamentais de natureza ética. Nesse sentido, o Código de Ética estabelece, em 

conformidade com os princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial do Estado e demais 

legislação aplicável, um conjunto de regras de conduta, que norteiam os comportamentos e as atitudes 

dos profissionais, dos colaboradores e dos quadros dirigentes, face aos utentes, aos fornecedores e às 

entidades externas.  

Por conseguinte, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, o 

Código de Ética do CHUC encontra-se publicado nos portais, interno e externo, e pode ser consultado 

em:  

http://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/Codigo_de_Etica_do_CHUC_-

_Aprovado_2013-02-28.pdf 

 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para 

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

(cometida por Clientes ou Terceiros), com a data da última atualização, assim como a identificação 

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

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

https://www.chuc.min-saude.pt/media/Regulamento_Interno/Regulamento_Interno_CHUC_-_Homologado_SES_2020.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Regulamento_Interno/Regulamento_Interno_CHUC_-_Homologado_SES_2020.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/Regulamento_Sobre_Comunicacao_de_Irregularidades_(RG-01.02).pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/Regulamento_Sobre_Comunicacao_de_Irregularidades_(RG-01.02).pdf
http://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/Codigo_de_Etica_do_CHUC_-_Aprovado_2013-02-28.pdf
http://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/Codigo_de_Etica_do_CHUC_-_Aprovado_2013-02-28.pdf
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Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º 

da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet 

da empresa onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide 

artigo 46.º do RJSPE). 

Tal como referido no subcapítulo VI.A.3. o CHUC dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas. O Plano é objeto de monitorização e avaliação e o 

respetivo grau de execução, exposto no Relatório Anual, encontra-se publicado nos portais, interno e 

externo, e pode ser consultado em: 

https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/documentos-de-divulgacao-obrigatoria.php 

 

D. Deveres especiais de informação 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a empresa se 

encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide 

alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras empresas, mesmo 

nos casos em que assumam organização de grupo; 

Não existem. 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de 

medidas de correção aplicadas ou a aplicar; 

ACSS – Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

ACSS – Serviços On-Line – Unidade de Organização e Gestão Financeira (UOGF) 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as 

fontes de financiamento; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

d) Orçamento anual e plurianual; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/documentos-de-divulgacao-obrigatoria.php
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f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 

fiscalização. 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a empresa 

se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da 

função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de 

cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, 

de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi 

salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, 

da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do 

RJSPE). 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

 

E. Sítio na Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a empresa (vide 

artigo 53.º do RJSPE): 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

http://www.chuc.min-saude.pt/; 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/Hospital_18_2017_estatutos.pdf. 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem 

como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/chuc_20_07_2020_modelo_gover

no_orgaos_sociais.pdf 

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/relatorios-contas.php. 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da prestação 

de serviço público; 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe. 

http://www.chuc.min-saude.pt/
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/Hospital_18_2017_estatutos.pdf
http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/relatorios-contas.php
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe
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f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três 

exercícios. 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/chuc_eEsforco_financeiro_publico

_2019_06_05_2020.pdf 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

1. Referência ao contrato celebrado com a empresa pública que tenha confiado à empresa a prestação 

de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do 

artigo 48.º do RJSPE). 

Em 15 de julho de 2020, a ACSS, a ARSC e o CHUC, celebraram o Acordo Modificativo ao Contrato-

programa - 2020, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020, que prorrogou para 2020 o Contrato-

programa que definia os objetivos do plano de atividades estabelecido para o triénio 2017-2019, 

celebrado, a 3 de janeiro de 2018. Este Acordo Modificativo definiu as orientações e objetivos de gestão 

no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, 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. O documento encontra-se disponível em 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Acordo-Modificativo-ao-CP_CHUC-2020.pdf 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular 

da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 

1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE), das quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de 

metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo 

penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros 

destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço 

financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado 

em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 

prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar evidência do 

seguinte:  

a) que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público;  

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do Governo 

responsável pelo respetivo setor de atividade; e  

c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE. 

Ver Ponto 1. Anterior. 

O CHUC obriga-se igualmente a submeter na plataforma SICA a proposta de dados referentes aos 

cuidados prestados nas suas diversas linhas de produção. 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/chuc_eEsforco_financeiro_publico_2019_06_05_2020.pdf
http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/chuc_eEsforco_financeiro_publico_2019_06_05_2020.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/10/Acordo-Modificativo-ao-CP_CHUC-2020.pdf
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VII. Remunerações 

A. Competência para a Determinação 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos 

membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da empresa. 

 

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

potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a empresa, designadamente na 

aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).  

O Plano de Prevenção e Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e de infrações conexas) do CHUC 

contempla uma parte dedicada a esta matéria. 

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão 

de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março (diploma que aprova o novo estatuto do gestor 

público), alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 

18 de janeiro e Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro (que aprovou os critérios 

de determinação do vencimento dos gestores públicos)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro (que aprovou os critérios 

de determinação do vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no Serviço 

Nacional de Saúde)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março (o CHUC é classificado 

como empresa do grupo B sendo a respetiva percentagem efetiva do valor padrão de 85%)

Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho (reduz a remuneração fixa mensal ilíquida dos gestores 

públicos, a título excecional em 5%), medida prorrogada pelo Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 

de março e Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio

Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio (estabelece as disposições necessárias à execução 

do Orçamento do Estado para 2018), especificamente a prorrogação da vigência do artigo 

134.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março (estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2017), nos termos do faseamento previsto no n.º 8 

do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do Estado para 2018) 

mantido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2019)

Conselho Fiscal Despacho Conjunto Finanças e Saúde, de 28 de novembro 2017

Ofício Circular n.º 2447 de 3 de maio 2018, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Despacho Conjunto Finanças e Saúde, de 13 de agosto 2018

Despacho por deliberação do Conselho de AdministraçãoRemuneração dos dirigentes

SROC

Remuneração dos membros 

dos órgãos sociais

Conselho de 

Administração
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que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 

realizadas. 

Em anexo ao presente relatório constam as declarações dos membros do Conselho de Administração em 

como se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 

coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

Não aplicável. 

 

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

As remunerações dos membros do Conselho de Administração encontram-se definidas nos termos dos 

diplomas enunciados no capítulo A “Competência para a Determinação”, ponto 1. 

Aos membros dos Conselhos de Administração das entidades públicas integradas no SNS, aplica-se o 

estatuto de gestor público e, consequentemente as respetivas remunerações, de acordo com o artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março (diploma que aprova o novo estatuto do gestor 

público), alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de 

janeiro e Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho. 

As remunerações dos membros dos órgãos sociais obedecem ao disposto no n.º 5 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do 

vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no SNS), e à classificação atribuída pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, alterada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro. Por conseguinte, o CHUC é classificado como empresa 

do grupo B sendo a respetiva percentagem efetiva do valor padrão de 85%. 

Assim, a remuneração do Presidente do Conselho de Administração resulta da aplicação de 85% do valor 

padrão (vencimento mensal ilíquido do Senhor Primeiro-Ministro) paga 14 vezes ao ano, a que acresce 

o abono mensal de despesas de representação pago 12 vezes ao ano.  

Relativamente aos Vogais Executivos, a remuneração corresponde a 80% da remuneração do Presidente 

do Conselho de Administração paga 14 vezes ao ano, a que acresce o abono mensal de despesas de 

representação pago 12 vezes ao ano.  
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O Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico, nos termos do Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de 

agosto, pode optar pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva 

especialidade médica, acrescido do abono mensal de despesas de representação. 

Em consequência da sobreposição das reduções remuneratórias aos valores resultantes da aplicação do 

estatuto do gestor público, a saber de 5%, prevista na Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho e da “clausula 

travão”, nos termos do disposto no n.º 21 e n.º 22 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, 

de 14 de fevereiro que impossibilita ultrapassar o valor remuneratório percebido, enquanto durar a 

ajuda externa ao País, os valores remuneratórios processados foram os seguintes: 

 

Contudo, no seguimento dos esclarecimentos da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, em 

julho 2020, cumpriu-se executar o disposto no n.º 1 do artigo 182.ª do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 

de maio (estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018), 

especificamente a prorrogação da vigência do artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março 

(estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2017), nos termos do 

faseamento previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2018) mantido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento 

do Estado para 2019). 

Por conseguinte, por eliminação dos normativos acima descritos, nos termos da legislação em vigor, a 

tabela remuneratória dos Gestores Públicos passou a ser a seguinte: 

Vencimento 

mensal

Despesas 

representação
Total

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro
2017-19, de 15-05-17 

a 24-06-20
4.515,32 €              1.579,85 €              6.095,17 €             

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto
2017-19, de 15-05-17 

a 24-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 
2017-19, de 25-06-18 

a 24-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos
2017-19, de 15-05-17 

a 24-06-20
n.a. 1.478,20 €              n.a.

Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade
2017-19, de 15-05-17 

a 24-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 
2020-22, a partir de 

25-06-20
4.515,32 €              1.579,85 €              6.095,17 €             

Dra. Célia Maria Ferreira Tavares Cravo
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Dr. Pedro Miguel Monica Monteiro Simões
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Dr. Nuno Miguel Lopes Andrade Almeida Deveza
2020-22, a partir de 

25-06-20
n.a. 1.478,20 €              n.a.

Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.696,45 €              1.478,20 €              5.174,65 €             

Nome Mandato

Redução dos vencimentos dos gestores públicos e 

equiparados 

(artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho; RCM n.º 

16/2012, de 14 de fevereiro)
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As remunerações dos membros do Conselho de Administração foram atualizadas em setembro 2020 e 

os devidos efeitos retroativos concretizados, conforme o previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro mantido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, 

ou seja, 25% de 01-01-2018 a 31-08-2018, 50% de 01-09-2018 a 30-04-2019, 75% de 01-05-2019 a 30-

11-2019 e 100% a partir de 01-12-2019, em outubro 2020. 

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

objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da empresa. 

As remunerações são definidas por normativos legais emanados pelo Governo, sem qualquer 

intervenção dos membros do Órgão de Administração. 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de 

atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Não obstante, a previsão de uma componente variável da remuneração, constante nos Contratos de 

Gestão, celebrados entre o Estado Português e os membros do Conselho de Administração, nos termos 

do disposto nos artigos 1.º e 6.º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro e nos artigos 

13.º, 18.º e 30.º do Estatuto do Gestor, em função do valor apurado para um Indicador Global de 

Desempenho, evidencia-se que no decorrer do ano 2020 não ocorreu qualquer pagamento de natureza 

variável. 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento. 

Não aplicável. 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de 

atribuição de prémio. 

Ver ponto 3. 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores 

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

Não aplicável. 

Cargo Anos
Vencimento 

mensal

Despesas 

representação
Total

Presidente (Empresa do grupo B) 2018 e 2019 4.864,34 €          1.945,74 €          6.810,08 €            

Vogal (80% do vencimento do respetivo Presidente) 2018 e 2019 3.891,47 €          1.556,59 €          5.448,06 €            

Presidente (Empresa do grupo B) 2020 4.878,93 €          1.951,57 €          6.830,50 €            

Vogal (80% do vencimento do respetivo Presidente) 2020 3.903,14 €          1.561,26 €          5.464,40 €            
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D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros do órgão de administração da empresa, proveniente da empresa, incluindo remuneração 

fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, 

podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar 

segundo os formatos seguintes: 

 

1 de janeiro a 24 de junho (em gestão corrente) 

 

(*) O Gestor opta pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva especialidade médica 

 

 

(**) O valor da remuneração fixa corresponde a remuneração base + subsídios férias e natal + despesas de representação 

Vencimento 
Despesas 

Representação

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro S B 4.878,93 1.951,57

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto S B 3.903,14 1.561,26

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos S B 3.903,14 1.561,26

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos (*) N B 4.829,58 1.561,26

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade S B 3.903,14 1.561,26

Membro do Conselho de Administração

Estatuto Gestor Público

Fixado Classificação

Remuneração mensal bruta (€) 

Fixa (**) Variável Bruta

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro 44.495,84 0,00 44.495,84

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto 35.596,66 0,00 35.596,66

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 35.596,66 0,00 35.596,66

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos 41.896,45 0,00 41.896,45

Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade 35.596,66 0,00 35.596,66

193.182,27

Membro do Conselho de Administração
Remuneração Anual 2020 (€)
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25 de junho a 31 de dezembro 

 

(*) O Gestor opta pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva especialidade médica 

 

 

(**) O valor da remuneração fixa corresponde a remuneração base + subsídios férias e natal + despesas de 

representação  

(***) A remuneração não inclui abonos relativos a trabalho extraordinário, no serviço de urgência, inerente à atividade 

profissional clínica 

Seguro de 

Vida

Seguro de 

Saúde

Diário

Encargo 

Anual da 

Empresa

Identificar

Encargo 

anual da 

empresa

Encargo 

Anual 

Seguro de 

Saúde

Encargo 

Anual da 

Empresa

Identificar

Encargo 

Anual da 

Empresa

Prof. Doutor Fernando de Jesus 

Regateiro
4,77 572,40 CGA 10.567,76 0 0 - 0

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto 4,77 562,86 CGA 8.454,21 0 0 - 0

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 4,77 567,63 CGA 8.454,21 0 0 - 0

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos 

Santos
4,77 572,40 CGA 9.950,41 0 0 - 0

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 4,77 572,40 CGA 8.454,21 0 0 - 0

2.847,69 45.880,79 0 0

Membro do Conselho de 

Administração

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de  

Refeição

Regime de Proteção 

Social
Outros

Vencimento 
Despesas 

Representação

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos S B 4.878,93 1.951,57

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo S B 3.903,14 1.561,26

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões S B 3.903,14 1.561,26

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza (*) N B 4.119,35 1.561,26

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade S B 3.903,14 1.561,26

Membro do Conselho de Administração

Estatuto Gestor Público

Fixado Classificação

Remuneração mensal bruta 

(€) 

Fixa (**) Variável Bruta

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 47.228,03 0,00 47.228,03

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 37.782,42 0,00 37.782,42

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 37.782,42 0,00 37.782,42

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza (***) 39.339,13 0,00 39.339,13

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 37.782,42 0,00 37.782,42

199.914,42

Membro do Conselho de Administração
Remuneração Anual 2020 (€)
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2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não aplicável. 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios 

e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não aplicável. 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 

cessação das suas funções durante o exercício. 

Não foram pagas, nem são devidas, indemnizações a ex-administradores executivos. 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 

membros do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser feita remissão para ponto do relatório 

onde já conste esta informação. 

 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral. 

Não aplicável. 

Seguro de 

Vida

Seguro de 

Saúde

Diário

Encargo 

Anual da 

Empresa

Identificar

Encargo 

Anual da 

Empresa

Encargo 

Anual 

Seguro de 

Saúde

Encargo 

Anual da 

Empresa

Identificar

Encargo 

Anual da 

Empresa

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 4,77 629,64 CGA 11.216,66 0 0 - 0

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 4,77 572,40 CGA 8.973,33 0 0 - 0

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 4,77 629,64 SS 8.973,32 0 0 - 0

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida 

Deveza 
4,77 605,79 CGA 9.343,04 0 0 - 0

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 4,77 629,64 CGA 8.973,32 0 0 - 0

3.067,11 47.479,68 0,00 0,00

Membro do Conselho de Administração

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de  

Refeição

Regime de Proteção 

Social
Outros

Remuneração Anual 2020 (€)

Bruta

Prof.ª Doutora Ana Isabel Calado da Silva Pinto 19.125,54

Dr. José Henrique Rodrigues Polaco 14.343,98

Dr. Francisco José Cunha Fachada 14.343,98

Dr.ª Teresa Isabel Carvalho Costa (Suplente) -

Membro do Conselho Fiscal



 
 

VIII. Transações com Partes Relacionadas e Outras 

1. Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de controlo de transações 

com partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

Dada a sua natureza, o CHUC efetua transações com entidades relacionadas sendo que as mais 

relevantes são as decorrentes dos serviços assistenciais prestados a beneficiários do SNS, objeto de 

contratualização com a Tutela e traduzidas em Contrato Programa. Da atividade assistencial prestada 

aos beneficiários do SNS, resulta a faturação à ACSS. O Contrato Programa é controlado e avaliado pela 

ARSC, pela ACSS e ainda pela Direção Geral do Orçamento em observância com o estipulado no 

Orçamento Económico. 

2. Informação sobre outras transações: 

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 

O Serviço de Aprovisionamento do CHUC é o serviço responsável por desenvolver os procedimentos 

pré-contratuais e de gestão contratual, de acordo com a legislação em vigor e os princípios de direito, 

conducentes à aquisição de bens, prestações de serviços e equipamentos em estreita ligação com os 

restantes Serviços. É também responsável pela distribuição, armazenamento e gestão de stocks, com 

exceção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos que, dada a sua especificidade técnica, são 

geridos pelos Serviços Farmacêuticos. 

No ano de 2020, e à semelhança dos anos transatos, regeu-se, no âmbito da contratação pública, pelos 

seguintes diplomas legais: 

• Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, Código dos Contratos Públicos, diploma que o 

republicou no seu Anexo III, estabelecendo a disciplina aplicável à contratação pública e ao 

regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo;  

• Legislação comunitária, que é aplicável para além dos limiares da Diretiva 2014/23/EU, da 

Diretiva 2014/24/EU, da Diretiva 2014/25/EU e da Diretiva 2014/55/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho;  

• LCPA, Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

• Restante legislação vigente, aplicável à contratação pública. 

Acresce ainda que, atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional e à classificação 

do vírus como pandemia, vieram a ser consagradas “Medidas excecionais e temporárias de resposta à 

situação epidemiológica provocada pelo corona vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19” (Lei n.º 1-

A/2020, de 19.03) através da ratificação dos efeitos do DL n.º 10-A/2020, de 13.03, e da aprovação, 

entre outras, da isenção de fiscalização prévia do Tribunal de Contas dos contratos abrangidos por 

aquele diploma na vigência destas medidas. 
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Assim, e visando (DL n.º 10-A/2020), a prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica por COVID-19, e a reposição da normalidade em sequência da mesma, foi estabelecido, 

como já se referiu um “Regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa”, do qual 

se extrai, quanto à Contratação Pública (artigo 2.º), o seguinte: 

• Independentemente do valor do contrato, e na medida do estritamente necessário e por 

motivos de urgência imperiosa, pode recorrer-se a convite (ao abrigo do disposto na al. c) do 

n.º 1 do artigo 24.º do CCP) a apenas um operador económico (Ajuste Direto) a apresentar 

proposta com vista à celebração de contratos de empreitadas de obras públicas, de locação 

ou aquisição de bens móveis e/ou serviços para satisfação de necessidades que efetivam 

aquelas medidas excecionais e temporárias (cfr. o conjugado nos n.os 1 e 3); 

o Os contratos podem produzir todos os seus efeitos logo após a adjudicação, devendo 

aqueles de valor contratual superior a 20.000 € ser publicitados no portal dos contratos 

públicos, através da ficha conforme modelo constante do anexo III do CCP (Vd. n.º 5); 

o Neste procedimento (Ajuste Direto) o CHUC está dispensado de ter que adotar 

o procedimento de Consulta Prévia” sempre que o recurso a mais de uma entidade seja 

possível e compatível com o fundamento invocado para a adoção deste procedimento” 

(artigo 27.º/A do CCP), conforme seria de observar em circunstâncias normais (Vd. N.º 3/2.º 

segmento); 

o Neste procedimento (Ajuste Direto) o CHUC pode convidar quem quiser, ou seja, ainda que 

em 2017 e 2018 o CHUC tenha adjudicado a um determinado operador económico, na 

sequência de Ajuste Direto ou Consulta Prévia, propostas para a celebração de contratos 

desta natureza, pode convidá-lo agora e durante o período necessário para atingir os fins 

visados pelo DL n.º 10-A/2020, de 13.03 (Vd. N.º 3/1.º segmento). 

• Até ao limite de 20.000 € do preço contratual podem ser celebrados de locação ou aquisição 

de bens móveis e/ou serviços para satisfação de necessidades que efetivam aquelas medidas 

excecionais e temporárias, sem necessidade do envio formal do convite, da apresentação de 

proposta, da verificação dos requisitos de participação (impedimentos à participação em 

procedimentos adjudicatórios) e da publicação no Portal dos contratos públicos (cfr. n.º 2); 

o A aquisição pode ser feita diretamente sobre a fatura ou documento equivalente 

emitido pelo operador económico, e pressupõe a decisão de adjudicação, bem como 

as decisões de contratar, de autorização da despesa e de escolha do procedimento. 

o Apenas o “Relatório de execução” do contrato é que deve ser transmitido ao Portal 

dos contratos públicos, “até 20 dias úteis após a data do fecho do contrato, entendido 

como a data do pagamento da última fatura aceite pela entidade adjudicante” (cfr. 

Portaria n.º 57/2018, de 26.02, n.os 5/; 7/1/o/3/a; 8/n). 
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• Sempre que o operador económico não consiga financiar os encargos inerentes à execução do 

contrato, e bem assim, não esteja em condições para garantir a disponibilização da 

obra/bens/serviços, o CHUC pode efetuar adiantamentos do preço sem considerar os 

pressupostos em circunstâncias normais (artigo 292.º do CCP). 

Para além dos procedimentos pré-contratuais utilizados internamente, recorreu-se simultaneamente a 

compras centralizadas efetuadas pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e pela Entidade de 

Serviços Partilhados da Administração Pública. 

Os procedimentos de contratação pública levados a cabo pelos três setores de aquisições conformam-

se ainda, e sobretudo, com os princípios da contratação pública: igualdade, concorrência e 

transparência, imparcialidade e publicidade, tutela da confiança, proporcionalidade, boa-fé, legalidade 

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

justiça, estando-se, progressiva e persistentemente, a procurar garantir esta conformidade a todas as 

necessidades de contratação que ainda não cumpram com aqueles requisitos. 

No que diz respeito ao Setor de Logística do Serviço de Aprovisionamento, e atendendo à evolução da 

situação de pandemia pelo vírus COVID-19, o Serviço de Aprovisionamento do CHUC, EPE definiu como 

prioridade estabelecer uma “unidade de comando” central, a qual operacionalizou sob a forma de um 

«centro nervoso», que operou em quatro áreas: produtos farmacêuticos, equipamentos e serviços, 

consumíveis e logística. A unidade foi composta pelos quatro coordenadores dos setores do Serviço de 

Aprovisionamento (aquisições e logística), bem como por especialistas em diversas áreas, 

designadamente a área médica, a área de enfermagem, a área de logística, a área de instalações e 

equipamentos, a área de informática, o Gabinete de Gestão de Crise e a UPCIRA, envolvendo desta 

forma os principais setores do hospital, melhorando assim a comunicação e a gestão das necessidades 

do hospital, em "tempo real". A criação desta unidade, embora de forma informal, permitiu 

operacionalizar e colocar no terreno uma estratégia bem delineada que possibilitou identificar e mitigar 

rapidamente ameaças operacionais. 

O levantamento das necessidades de equipamentos e bens de consumo, tecnologias necessárias para 

dar resposta à COVID-19, como medicamentos, kits de teste e reagentes, equipamento de proteção 

individual, foi feito com recurso a cadeias de abastecimento tradicionais e não tradicionais, tendo-se 

recorrido, inclusive, à produção interna de materiais de proteção para os profissionais de saúde com a 

compra de matéria-prima adequada para os equipamentos e manufaturação pelas próprias costureiras 

do hospital, com a finalidade de dar uma resposta eficaz à pandemia.  

Constatou-se a necessidade de encetar consultas formais e informais aos mercados, face à escassez 

mundial que se verificou, tendo existido também propostas comerciais espontâneas de vários 

fabricantes e fornecedores, alguns dos quais adaptaram os seus negócios às necessidades decorrentes 

da procura manifestada pelas organizações de saúde. 

Por outro lado, face à necessidade de salvaguardar o armazenamento de quantidades substanciais de 

EPIs críticos a fornecer às 6 unidades hospitalares do CHUC, evitando-se desta forma a fragilidade 
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provocada pelas sucessivas flutuações no mercado de oferta, foi necessário encontrar soluções 

externas, nomeadamente o recurso ao arrendamento de armazém nos arredores de Coimbra, ao qual 

ainda se recorre atualmente para o efeito. 

As doações em espécie feitas ao hospital foi também uma realidade que levou à criação duma Comissão 

de Doações, gerida por equipa própria em coordenação com o Serviço de Aprovisionamento do CHUC. 

 

 

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

- Contratação de diárias de doentes com problemas de saúde mental – ADFP/Solar das Chãs/Casa de 

Saúde Rainha Santa Isabel;  

- Cravo, Forte e Antão - Revisor Oficial de Contas; 

- Prestação de Serviços de Limpeza - SUCH; 

- Contratos de Manutenção de Instalações, HSC, Instalações Elétricas dos HUC, Instalações Mecânicas e 

Equipamentos Gerais – SUCH; 

- B-On - Biblioteca Digital; 

- Prestação de Serviços de Acolhimento em Lar Temporário – Santa Zita; 

- Serviços Postais – CTT 

- Serviços de Policiamento – PSP; 

- M8 Alliance – Quota anual; 

- Serviços de Tratamento de Roupa – SUCH; 

- Prestação de Serviços de Alimentação - SUCH; 

- Contrato de Fornecimentos de Água – AC, Águas de Coimbra; 

- Contratação de Prestadores de Serviços Médicos; 

- INCM - Vinhetas e anúncios. 

- Aquisição de derivados do plasma - Instituto Português do Sangue e da Transplantação. 

c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% dos 

fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  
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Unidade Monetária: €

Serviço de Utilização Comum Hospitais 

(SUCH)
              17.693.232,28

Galp Power, S.A.               17.063.707,96

Casa de Saúde Rainha Santa Isabel                 9.380.429,00

AC, Águas de Coimbra , E.M.                 5.822.434,42

Grupo 8 - Vigilância e Prevenção 

eletrónica, Lda
                4.273.965,34

SANFIL - Casa de Saúde Sta Filomena, 

S.A.
                2.257.733,51

Fonte: Serviço de Aprovisionamento

Prestação de Serviços e Investimentos

Unidade Monetária: €

AveXis, Inc  Onasemnogene abeparvovec 1.945.000,00  

Pharmakern Rituximab 500 mg/50 ml 1.120.000,00  

Takeda
Octocog alfa pó 

250/500/1000
1.178.385,08  

Celgene
Lenalidomida 25, 15, 10 e5 

mg cáps
1.008.237,31  

Celgene
Lenalidomida 25, 15, 10 e5 

mg cáps
1.011.183,53  

Pharmakern Rituximab 500 mg/50 ml 1.120.000,00  

Takeda
Octocog alfa pó 

250/500/1000
1.178.385,08  

AveXis, Inc  Onasemnogene abeparvovec 1.945.000,00  

Celgene
Lenalidomidas várias 

dosagens
1.001.711,23  

Fonte: Serviço de Aprovisionamento

Medicamentos, Reagentes e Outros Produtos Farmacêuticos

Unidade Monetária: €

Paul Stricker, SA Máscaras descartáveis 2.681.400,00

NXGENZ PTE LTD Material de Proteção           1.930.900,00

Fonte: Serviço de Aprovisionamento

Equipamento de Proteção Individual



 
 

IX. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social 

e ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do 

relatório onde já conste esta informação: 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

Cf. Capítulo II, ponto 3, do presente relatório. 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a 

salvaguardar normas de qualidade. 

Apesar da situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional decorrente da infeção por 

SARS-CoV-2 (COVID-19), foi prosseguida uma gestão de rigor e racionalização na utilização dos recursos 

disponíveis, num contexto de restrições económicas e financeiras, tendente à redução do desperdício, 

aumento da eficiência e garantia da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e da segurança do 

doente. Foi ainda especial preocupação, dotar o CHUC das condições essenciais para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos seus profissionais, assim como da sustentabilidade ambiental.  

Destacam-se a preocupação no cumprimento dos standards internacionais de acreditação e certificação, 

a procura contínua da qualidade e da redução do desperdício prosseguida na implementação de projetos 

e novos processos, na prevenção e minimização de riscos, na formação dos seus profissionais em 

matérias clínicas e não clínicas mas também na definição de uma estrutura organizacional com Órgãos 

de Apoio Técnico, em áreas fundamentais que apoiam e facilitam o cumprimento dos objetivos de 

qualidade, missão, funções e composição transcritas no Regulamento Interno. Releva-se ainda o projeto 

H2 “Humanizar o Hospital”, com foco na promoção e implementação de programas institucionais de 

humanização, aplicáveis aos utentes, aos familiares e aos profissionais de saúde9. 

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos 

termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores 

(vide artigo 49.º do RJSPE); 

Consciente da sua responsabilidade social e da necessidade de um desenvolvimento sustentável, 

bem como dos termos do serviço público a prestar, o CHUC, tem no seu Regulamento Interno, 

orientações e estrutura conducentes ao cumprimento de políticas relativas a estas matérias. Atente-

se à sua definição de missão enquanto hospital prestador de cuidados de saúde de elevada qualidade 

e diferenciação, com uma perspetiva global e integrada da saúde em articulação com os demais 

 
9 https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/projeto-h2---humanizar-o-hospital.php 

https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/projeto-h2---humanizar-o-hospital.php
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parceiros nacionais e internacionais, promovendo a formação de profissionais de saúde, a 

valorização do ensino, a dinamização e o incentivo à investigação, bem como à expressão de valores 

e princípios como a dignidade humana, o respeito pela pessoa humana e pelos princípios bioéticos 

e de deontologia profissional, a honestidade, a integridade, o humanismo, a equidade e a justiça. 

Tendo em atenção o envelhecimento da população portuguesa e em particular, na Região Centro, o 

CHUC tem em desenvolvimento um projeto de investimento que visa o envelhecimento saudável e 

ativo. Trata-se da criação de uma Unidade integrada para o envelhecimento saudável e ativo 

(UNIESA). Em Portugal, apesar de apresentarmos nas últimas décadas a maior taxa de crescimento 

de idoso da União Europeia, não existem estruturas geriátricas, quer a nível de cuidados de saúde 

primários, quer a nível hospitalar. Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Mondego 

e do Pinhal Interior Norte têm índices de envelhecimento mais elevados do que os valores nacionais 

e regionais agravando a necessidade de respostas adequadas à população residente. 

Assim, este projeto propõe-se definir e implementar um percurso clínico do doente com mais de 65 

anos e com multimorbilidade, identificado no serviço de urgência com patologia aguda e 

instabilidade orgânica. Com este projeto pretende-se melhorar a qualidade de vida do doente 

através da partilha de decisões baseadas no que é importante para o doente em termos de 

tratamentos, prioridades, estilo de vida e objetivos. 

Apesar de constituir uma resposta hospitalar, a UNIESA é um polo promotor e complementar da 

resposta da comunidade ao envelhecimento ativo. Desta forma, funciona em estreita colaboração 

com os ACeS do Baixo Mondego e do Pinhal Interior Norte com vista a assegurar a continuidade de 

cuidados, tal como com parceiros sociais, academia, laboratórios de investigação e indústria. Trata-

se de um projeto que está alinhado com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente do 

Centro (RIS3 do Centro). 

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por 

princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista 

o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do RJSPE);   

No seguimento das orientações das Nações Unidas fixadas na Agenda 203010, de uma forma 

transversal houve uma preocupação em desenvolver infraestruturas de qualidade, de confiança, 

sustentáveis e resilientes, mais eficientes no uso de recursos e uma maior adoção de tecnologias e 

processos limpos e ambientalmente corretos. Igualmente se procurou apoiar o desenvolvimento da 

investigação e inovação, assim como aumentar significativamente o acesso a tecnologias de 

informação e comunicação. 

 
10 https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ 

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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Neste âmbito, por razões de eficiência energética, releva-se a continuidade do programa de 

substituição dos sistemas de iluminação existente, por iluminação de tecnologia LED. Igualmente se 

prosseguiu a ampliação da já existente instalação de painéis solares térmicos para produção de água 

quente, para os edifícios de Cirurgia Maxilo Facial/Queimados e Ortopedia A, substituindo 

significativamente a produção de água quente pela central térmica a gás natural, já existente. 

Outras medidas que reforçam a posição da Instituição relativamente a políticas de sustentabilidade 

pela redução da utilização de combustíveis incluem a implementação de centrais produtoras de 

energia elétrica para consumo próprio, por painéis fotovoltaicos, a aplicação de isolamento térmico 

nas fachadas dos nos edifícios de Cirurgia Maxilo Facial/Queimados e Ortopedia A, a instalação de 

variadores de velocidade em UTAs e ventiladores, nos sistemas de AVAC e a Instalação de baterias 

de água quente nas unidades de termo ventilação. 

Na sua atividade, o SIE, deu seguimento à participação iniciada no ano de 2018 quanto à 

implementação do conceito de economia circular, nas iniciativas que estão a ser promovidas pela 

OCDE e pela Comissão Europeia. Neste contexto, pretende-se uma maior transversalidade à 

Instituição, para além da vertente das instalações e dos equipamentos. Com a participação do 

Serviço de Aprovisionamento está em fase de preparação a adesão ao Centro “Green Deal” em 

Compras Públicas, de forma a introduzir por esta via, a aquisição de bens e de serviços, segundo os 

princípios dinamizadores da economia circular. 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE); 

A implementação de uma política de recursos humanos e a promoção da igualdade encontra-se 

enquadrada, no cumprimento das disposições legais relativas ao Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro, pelo Plano de Promoção de uma Política para a Igualdade do CHUC.  

O equilíbrio da sua estrutura de recursos humanos tem vindo a ser conseguido pela promoção ativa 

uma política de igualdade de oportunidades entre Homens e Mulheres no acesso ao emprego, na 

progressão profissional e ao nível remuneratório, providenciando escrupulosamente no sentido de 

evitar toda e qualquer forma de discriminação, garantindo uma governança que integre o combate 

à discriminação em razão do género, assegure o reforço da igualdade e da coesão social e o 

fortalecimento da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

No que respeita à distribuição por género da equipa do CHUC, observa-se uma taxa de feminização 

de 75% (6.295 profissionais), sendo no Pessoal Dirigente e Pessoal Médico que se assiste a uma 

distribuição mais equitativa entre mulheres e homens 45% vs. 55% e 59% vs. 41%, respetivamente. 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme 

estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à 
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elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, 

de 7 de março; 

Ver ponto anterior (ponto 3 – C). 

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem ser 

orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo 

do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e 

contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do RJSPE); 

A estratégia de gestão de recursos humanos, encontra-se espelhada no documento “Política de 

Gestão de Recursos Humanos” onde estão consignadas dez diretrizes: 

- Planeamento em gestão de recursos humanos; 

-  Recrutamento, seleção e mobilidade; 

- Acolhimento e integração na instituição; 

-  Desenvolvimento de competências individuais alinhadas com a estratégia da Instituição; 

- Gestão e avaliação de desempenho; 

- Controlo de dados pessoais; 

-  Transparência da informação; 

-  Segurança e saúde no trabalho; 

-  Envolvimento e participação ativa dos colaboradores na vida da organização; 

- Promoção e pertença ao SNS. 

A valorização profissional foi promovida para a globalidade dos colaboradores sendo que foi elaborado 

anualmente um plano de formação, com base nas orientações do CA, nas prioridades formativas 

definidas pela ACSS, pelo Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego (POISE), pela Direção-

Geral de Saúde, tendo em consideração o Plano Nacional de Saúde e a Estratégia Nacional para a 

Qualidade, os sistemas de gestão da qualidade institucionais, o levantamento de necessidades de 

formação promovido em 2019 e o previsto para o cumprimento da legislação em vigor.  

Em 10/03/2020, devido à conjuntura decorrente da pandemia COVID-19, foram suspensas as atividades 

de formação planeadas no âmbito do Plano de Formação do CHUC, exceto as relativas aos sistemas de 

informação, à segurança contra incêndios, à área do emergencialismo ou às que os serviços 

considerassem imprescindíveis para garantir a segurança dos cuidados. Posteriormente houve 

adaptações circunstanciais, de maior de restrição no período mais agudo e dilação do prazo para 

realização de formação para o último quadrimestre, com o seguinte resultado final quanto ao número 

de formandos e volume de formação: 
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Refira-se que a comparação dos valores do relatório da atividade de 2019, que não incluiu a formação 

em serviço (FS), pelo facto de aquela estar em atraso por parte dos serviços que a promoveram, aquando 

da data de reporte de dados, pelo SF - com os dados de 2020 (excluída a FS), reflete um decréscimo de 

8049 no número de formandos (-85,87%) e de 35677 no volume de formação (-174,83%). 

 

 

Grupo profissional Nº Formandos
Volume de 

Formação Total

Pessoal Assistente Operacional 558 3183,5

Pessoal Assistente Técnico 42 67

Pessoal de Enfermagem 2076 7321,52

Pessoal de Informática
0 0

Pessoal Dirigente 3 5,5

Pessoal Docente 73 73,68

Pessoal Médico 2751 3463,38

Pessoal Religioso 5 10

Pessoal Técnico Superior 161 244,95

Pessoal Técnico Superior das 

Áreas Diagnóstico e Terapêutica
295 1060,18

Pessoal Técnico Superior de Saúde 62 62,34

Totais 6026 15492,05
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Refira-se ainda os dados existentes sobre os dias de ausência para formação. 

 

 

 

Dando-se cumprimento às deliberações do CA, durante o período mais restritivo, desenvolveu-se 

formação prioritariamente na área da COVID-19 e para os novos profissionais admitidos na instituição, 

proporcionaram-se-lhes ações, nas áreas do SIDE: contributos para a tomada de decisão clínica em 

enfermagem – Sclínico e das precauções básicas de controlo de infeção e precauções baseadas nas vias 

de transmissão (enfermeiros) e das precauções básicas de controlo de infeção (assistentes 

operacionais). 

Para fazer face às necessidades que iam sendo sinalizadas, começaram logo em setembro sessões 

formativas online (para médicos), modalidade de formação que continuou até ao final do ano (webinar 

e sessões formativas online). 

Destacam-se outras atividades nas quais o SF esteve envolvido ativamente, designadamente as 

seguintes: 

- Coorganização do “I Encontro Nacional de Conselhos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra”, aberto também à participação externa (fevereiro de 2020); 

- Colaboração na implementação no Programa de Formação de Voluntariado do CHUC (programado 

para fevereiro e março de 2020, adiado devido à COVID-19); 

- Colaboração com o Encarregado da Proteção de Dados, no âmbito do previsto no "Plano de Ação do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados"(RGPD), aprovado pelo Conselho de Administração em 

27/02/2020, no reforço e promoção da importância da participação de todos os profissionais do CHUC 

em ações de formação “RGPD Cidadão Atentos” e “RGPD para Implementadores”, promovidas pelo 
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Instituto Nacional da Administração Pública (INA) através da plataforma NAU, bem como no 

desenvolvimento de ferramenta (Microsoft Forms/SharePoint) para submissão de certificados de 

participação por parte dos profissionais que a frequentaram para monitorização da taxa de participação 

e arquivo dos respetivos certificados (entre julho e dezembro 2020); 

- Organização e realização conjunta com o Centro Qualifica do Serviço de Formação de Coimbra do IEFP, 

de 8 sessões de “Divulgação do Programa Qualifica - Certificação Escolar/Profissional no CHUC”, nos 

polos HUC, HP e HG, entre 12 de outubro e 05 de novembro, nas quais se inscreveram/participaram 

cerca de 500 Assistentes Operacionais. Informaram-se os interessados acerca do potencial do processo 

reconhecimento, validação, certificação de competências (RVCC) Escolar e Profissional, promovendo-se 

desta forma e no âmbito do protocolo estabelecido entre o CHUC e o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, a possibilidade de aumento das respetivas qualificações profissionais (Técnico/a Auxiliar de 

Saúde, perfil de competências aprovado em Maio de 2020 – Nível Secundário) e ou escolares (Níveis 

Básico e Secundário).Após processo de inscrição por parte dos muitos interessados foi constituída uma 

primeira turma para a qual o SF garantiu condições logísticas de início (12/11/2020) do respetivo 

processo RVCC;  

- Colaboração com o grupo institucional da "Literacia para a segurança dos cuidados de saúde de 

enfermagem", na organização e apoio à realização do webinar “O Poder e a Dimensão do Cuidador 

Informal no Sistema de Saúde”, evento promovido para comemorar o Dia Mundial do Cuidador Informal 

(novembro 2020); 

- Colaboração e apoio na concretização do webinar “Evolving Concepts in the Surgical Risk Management: 

the Hemorrhagic Risk”, promovido pela Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios e Serviço de 

Cirurgia Geral do CHUC (dezembro de 2020); 

- Organização em colaboração com o Serviço de Gestão de Recursos Humanos de duas sessões de 

formação online “Formação SIADAP Avaliadores Regime Geral”, dirigida a novos avaliadores, cuja 

entidade formadora foi a SINASE (dezembro). 

A política de valorização e profissionais de saúde reflete-se ainda na congregação de atividades de 

ensino. A Instituição recebe alunos e estagiários para ensino universitário de Medicina (630 médicos 

internos de internato de formação especializada e 95 médicos internos de formação geral) estágios 

curriculares de áreas de Ciências de Saúde. 

 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que 

foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via de investigação, 

inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 

do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor 

para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a 

riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2020 

 

 PÁGINA  84/126 

 

A salvaguarda da competitividade da empresa, pela via da investigação, inovação, desenvolvimento 

e da integração de novas tecnologias no processo produtivo, encontra-se assegurada por setores 

como a Unidade de Investigação e Desenvolvimento, o Gabinete de Gestão de Projetos, 

Investimentos e Património, o Gabinete de Internacionalização, o Centro de Simulação Biomédico e 

o Serviço de Formação. 

No seguimento das orientações e objetivos da política da Tutela e tendo em consideração o contexto 

económico-financeiro restritivo, bem como a situação de contexto interno (estrutura, recursos e 

operacional), foi definida uma estratégia de investimento com base em financiamento próprio e de 

programas comunitários. 

A Unidade de Investigação e Desenvolvimento manteve a sua ação no âmbito da dinamização e 

incentivo de projetos académicos, estudos e ensaios clínicos e de outros projetos científicos com 

enquadramento nacional e europeu. 

É reconhecido como o hospital português com maior número de projetos de I&D&I em Portugal. 

Historicamente, o CHUC é reconhecido por sua qualidade clínica. Atualmente, pertence a 10 redes 

europeias de referência (de entre os mais conceituados hospitais europeus) e a 18 redes nacionais 

de referência (líder nacional). 

Em 2020, o CHUC geriu 26 de projetos de I&D&I num total de 4,5 milhões de euros, assegurados 

através do Horizonte 2020 (8 projetos, dos quais três foram atribuídos em 2020), Interrreg (dois 

projetos), Portugal 2020 (dois projetos, um atribuído em 2020) e EIT Health. 

No Horizonte 2020, participou em projetos nas áreas da visão, doenças autoimunes, imunologia, 

neurologia, nanomateriais, células estaminais, doenças infeciosas, enfermagem e reabilitação 

remota. 

Ao nível do Interreg, o CHUC participa em projetos de contratação pública de inovação, resposta ao 

envelhecimento e no novo modelo hospitalar baseado na Inovação e Transferência de 

Conhecimento. De referir que o CHUC é o primeiro hospital português a avançar para estratégias de 

contratação pública para inovação. 

É também membro do EIT Heath - comunidade de conhecimento e inovação dedicada à saúde e ao 

envelhecimento do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), aderindo ao triângulo do 

conhecimento: educação, investigação e negócios. Neste contexto, em 2020, o CHUC participou em 

projetos nas áreas das doenças respiratórias crónicas, envelhecimento, demência, impressão 3D, 

definição de percursos clínicos através do design thinking e data mining, e epilepsia. Estes projetos 

ocorreram em parceria com outras entidades europeias, como a Universidade Politécnica de 

Madrid, a Universidade Técnica de Delft, o Hospital Clinic de Barcelona, o Hospital San Joan de Déu 

de Barcelona ou a Philips. 
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Reconhecendo as dificuldades de inovação dos hospitais universitários, o EIT Health selecionou o 

CHUC para coordenar o projeto Hosted. Neste projeto, o CHUC coordenou uma rede de hospitais 

europeus (e.g., Itália, Polónia, Hungria) com o objetivo de promover estratégias de promoção de 

investigação. 

O caminho da inovação melhorará o modelo de prestação de cuidados à população, melhores 

condições de trabalho e retenção, e crescimento económico regional. 

 

 

Em 2020, decorreram 84 ensaios/estudos clínicos, abrangendo 657 doentes, distribuídos por 13 

serviços. Os gráficos infra evidenciam a distribuição do número de ensaios clínicos por serviço e o 

número de doentes em seguimento por especialidade. 

 

Nome Financiamento Área

CHUC-095-20 Biosense Weber International Cardiologia

RECoD FCT Epilepsia

INNHOSPITAL Interreg POCTEP Inovação

PROCURA Interreg SUDOE PCP Inovação

Epilepsia e risco cardiovascular Bial Epilepsia e Neurociencias

ENVISION H2020 Anestesiologia

GLORIA H2020 Reumatologia e Diabetes

MASSTRPLAN H2020

Unidade de Gestão Operacional 

de Citometria

NANOSTEM H2020

Células Estaminais e 

Nanomateriais

ROSIA H2020 Monitorização Remota

SAFE-Infusion H2020 Enfermagem

VEMoS H2020 Oftalmologia

ZikaAction H2020 Virologia e Doenças Infeciosas

Biotrick Erasmus+ Patologia Clínica

In2Genome Portugal 2020 Genomica

WoW Portugal 2020 Monitorização Remota

Ageing@EIT Health PhD label 2 EIT Health Neurociencias

Ageing@EIT Health PhD label 3 EIT Health Neurociencias

CALMA 2 EIT Health Pulmonologia

D-Think Health EIT Health Inovação e  Gestão em Saúde

EXPERT3D (2) EIT Health Radiologia

EXPERT3D 2021 (3) EIT Health Cirurgia

H-ALIGN EIT Health Gestão de Saúde

Hosted EIT Health Inovação

SEIZE IT2 EIT Health Epilepsia

VALUE EIT Health Data Mining
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A responsabilidade económica no que se relaciona com o desenvolvimento e integração de novas 

tecnologias, está a coexistir nas diferentes modalidades de investimento em novos processos 

desmaterializados com ganhos de eficácia e de eficiência efetiva e uma melhor integração 

multissetorial, multinível e entre diferentes entidades. Esta projeção de valor concretiza impactos 

diretos no aumento da qualidade dos serviços prestados pelo CHUC aos seus utentes. Já se encontra 

consolidada a aplicação única para a área administrativa (admissões, agendamentos, transferências, 

altas…) e de processo clínico eletrónico multiprofissional transversal à organização, sendo estrutural à 

adoção as iniciativas de racionalização do TIC na Administração Pública, nomeadamente ao nível da 
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redução de custos, da implementação de soluções TIC comuns. A centralização de um único PACs 

(Picture Archiving Communication System) e a redução efetiva na produção de pelicula radiográfica 

permitindo a total disponibilidade para a rede de cuidados com total conectividade e partilha segura 

das peças clinicas entre profissionais competentes. A utilização do teletrabalho entre profissionais e 

entre o cidadão e os serviços prestadores de cuidados de saúde fundamentais na agilização dos cuidados 

e tal como redução da pegada ecológica associada à diminuição do papel e deslocações entre os 

profissionais sem inibir a criação e disseminação de práticas partilhadas e da melhoria dos 

correspondentes mecanismos de governabilidade. 

O Gabinete de Gestão de Projetos, Investimentos e Património, no âmbito da sua atuação, acompanhou 

a continuação da implementação do projeto da TD-CHUC – Transformação Digital, do projeto 

Pharmaciente, bem como dos projetos de investimento para a melhoria da eficiência energética. Estes 

investimentos foram objeto de candidatura ao POSEUR – Programa Operacional para a Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos, e foram aprovados, no seu conjunto, num montante que ascende aos 

cerca de 3 milhões de euros. 

Os ganhos esperados com estes investimentos estão alinhados com os objetivos do Plano Estratégico 

de Baixo Carbono (PEBC) e com o Programa de Eficiência Energética que, no âmbito do Ministério da 

Saúde, têm como principais objetivos a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento 

da eficiência nos consumos das instalações, em particular dos edifícios das unidades de saúde, através 

de medidas que resultem simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação de 

serviço. 

Em resumo, os investimentos referidos enquadram-se no âmbito da eficiência energética, da gestão 

inteligente da energia e da utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas e estão em 

consonância com o interesse público no que respeita a estas matérias.  

Tendo em atenção o envelhecimento da população portuguesa e em particular, na Região Centro, o 

CHUC tem em desenvolvimento um projeto de investimento que visa o envelhecimento saudável e 

ativo. Trata-se da criação de uma Unidade integrada para o envelhecimento saudável e ativo (UNIESA). 

Em Portugal, apesar de apresentarmos nas últimas décadas a maior taxa de crescimento de idoso da 

União Europeia, não existem estruturas geriátricas, quer a nível de cuidados de saúde primários, quer a 

nível hospitalar. Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Mondego e do Pinhal Interior 

Norte têm índices de envelhecimento mais elevados do que os valores nacionais e regionais agravando 

a necessidade de respostas adequadas à população residente. 

Assim, este projeto propõe-se definir e implementar um percurso clínico do doente com mais de 65 

anos e com multimorbilidade, identificado no serviço de urgência com patologia aguda e instabilidade 

orgânica. Com este projeto pretende-se melhorar a qualidade de vida do doente através da partilha de 

decisões baseadas no que é importante para o doente em termos de tratamentos, prioridades, estilo de 

vida e objetivos. 
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Apesar de constituir uma resposta hospitalar, a UNIESA é um polo promotor e complementar da 

resposta da comunidade ao envelhecimento ativo. Desta forma, funciona em estreita colaboração com 

os ACeS do Baixo Mondego e do Pinhal Interior Norte com vista a assegurar a continuidade de cuidados, 

tal como com parceiros sociais, academia, laboratórios de investigação e indústria. Trata-se de um 

projeto que está alinhado com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Centro (RIS3 do 

Centro). 

O Gabinete da internacionalização teve a sua atividade fortemente condicionada pelo período 

pandémico originado pelo vírus COVID-19. Apesar deste circunstancialismo, desenvolveu ações, 

nomeadamente, para divulgar, promover e coordenar globalmente as atividades internacionais do 

CHUC, manter contactos com parceiros que podem trazer mais-valias para o CHUC e enquadrou o 

relacionamento e preparou instrumentos de relacionamento institucional. 

Destaca-se a atividade aos seguintes níveis: 

- Protocolo assinado com a organização americana Atlantis, tendo sido suspenso sine die o programa 

de verão previsto para e ano de 2020; 

- Aulas de inglês para funcionários do CHUC, onde o grande esforço de todos os envolvidos e apesar de 

todas as vicissitudes determinadas pela pandemia, resultou no términus do projeto com cerca de 57% 

dos funcionários a participarem nas aulas até ao final do programa, no dia 1 de julho de 2020; 

- Intercâmbio de enfermagem com o Hospital Charité de Berlim, tendo este hospital estabelecido um 

contacto inicial, manifestando um forte interesse em prosseguir com este projeto de Intercâmbio 

iniciado no ano de 2019. O cumprimento desta segunda fase do intercâmbio requeria obrigatoriamente 

a colaboração da EsenfC, por se tratar do Programa Erasmus+ em que, entre outros critérios, só podem 

participar instituições cuja principal atividade seja o ensino, o que não é o caso do CHUC. Foi realizada 

ainda uma reunião em janeiro com a Enfermeira-Diretora para se reiniciarem as reuniões anteriormente 

havidas com a EsenfC, uma vez que a Escola já referira a necessidade de se proceder à atualização do 

Protocolo existente entre o CHUC e a EsenfC, muito desatualizado; 

- Redes Europeias de Referência, comummente referidas como European Reference Networks (ERN), 

foram criadas sob os auspícios da Comissão Europeia em 2017 com o objetivo de prestar cuidados de 

saúde especializados, colaborativos e à distância, a doentes europeus que sofrem de doenças raras. O 

CHUC integra 10 dessas 24 ERN existentes: (1) BONE (Bone rare diseases); (2) EpiCARE (Rare and 

complex epilepsies); (3) ERN Liver (Rare-Liver; rare hepatological diseases); (4) ERN-EYE (Rare eye 

diseases); (5) EUROCAN (Rare adult cancers); (6) Euro BloodNet (Rare hematological diseases); (7)

 ITHACA (Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability); (8) MetabERN (Rare 

hereditary metabolic diseases); (9) PaedCan (European Referenceon Paediatric Cancer); (10)

 TRANSCHILD (Transplantation SOT HSCT in Children). No ano em apreço o GI desenvolveu um trabalho 

de levantamento das redes ativas no CHUC, tendo elaborado para o efeito um documento atualizável, 

mas esclarecedor, na sequência das várias reuniões efetuadas designadamente com as redes 
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BOND/Professor Sérgio Sousa, EPICARE/ Dr. Francisco Sales, EYE/Professor Joaquim Murta, PAED 

CAN/Dr.ª Alice Carvalho e ITHACA/Dr.ª Lina Ramos, entre outras; 

- Organização de eventos, onde colaborou enquanto membro do Executive Committee da M8 Alliance 

em 2020, como o World Health Summit 2020, em Berlim, e World Health Summit Regional Meeting 

2021, em Kampala; 

- Participação em fóruns nacionais e estrangeiros. 
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X. Avaliação do Governo Societário 

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática de 

governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no 

âmbito dessas orientações. Para cada recomendação deverá ser incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do 

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

O Relatório do Governo Societário foi elaborado de acordo com as instruções sobre o processo de 

prestação de contas de 2019, e cumpre as normas presentes no Manual para a Elaboração do 

Relatório do Governo Societário do Ano de 2020, da Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM). 

Este documento deve ser lido como parte integrante do Relatório de Gestão e Contas relativas ao 

exercício do ano de 2020. 

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

identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela empresa para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

Não aplicável. 

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, 

não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo 

e das práticas de governo adotadas. 

Não aplicável. 

Coimbra, 31 de maio de 2021 

 

O Conselho de Administração 

 O Presidente,  

 Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos __________________________________________ 

 O Diretor Clínico,   

 Dr. Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza __________________________________________ 

 A Enfermeira Diretora,   

 Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade __________________________________________ 
 
 

 O Vogal Executivo,   
 Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões __________________________________________ 

 A Vogal Executiva,   
 Célia Maria Ferreira Tavares Cravo __________________________________________ 
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XI. ANEXOS DO RGS 
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Anexo  1 - Demonstração não Financeira 

Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter informação referente ao 

desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos 

trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à 

corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) (aplicável às grandes empresas que sejam 

empresas de interesse público, que à data do encerramento do seu balanço excedam um número 

médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo)11. 

Questões ambientais 

No âmbito dos impactos ambientais e da sustentabilidade pode referir-se que o CHUC tem em curso 

projetos de investimento para a melhoria da eficiência energética, tendo dois sido praticamente 

executados no ano 2020 (no edifício da Cirurgia Plástica e Queimados e da Cirurgia Maxilo-Facial e no 

edifício da Ortopedia A) e um outro que teve inicio no final do ano 2020 (no edifício principal do polo 

Hospital Geral). Estes investimentos foram objeto de candidatura ao POSEUR – Programa Operacional 

para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e foram aprovados, no seu conjunto, num 

montante que ascende aos cerca de 3 milhões de euros. No âmbito da implementação de um projeto 

integrado de gestão e racionalização energética, estes investimentos terão como consequência 

imediata: 

- O aumento da eficiência energética dos equipamentos instalados;  

- A redução da fatura energética;  

-  A identificação de situações de desperdício de energia e sua correção;  

- A identificação e orientação de soluções que possam ser seguidas na remodelação da infraestrutura 

com vista à otimização energética;  

- A redução do impacto ambiental, nomeadamente na contribuição para a redução da taxa de emissões 

de CO2.  

Na sequência destes projetos serão implementadas ações para a sensibilização dos utilizadores das 

instalações e equipamentos com vista à adoção de comportamentos que conduzam a uma redução dos 

consumos energéticos, hídricos e da produção de resíduos. 

As operações a desenvolver preveem um conjunto de medidas de melhoria da eficiência energética, 

designadamente: 

-  Aplicação de isolamento térmico pelo exterior com revestimento aplicado sobre o isolante em paredes 

exteriores; 

-  Aplicação de isolamento térmico sobre/sob a laje de esteira da cobertura; 

 

11 O n.º 8 do artigo66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, 
correspondente ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira previstas no n.º 
2 e seja elaborado nos termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a demonstração não financeira prevista 
no n.º 1”. Assim, caso a empresa pretenda ser dispensada da apresentação da demonstração não financeira, constitui sua 
responsabilidade verificar se o RGS inclui toda a informação e cumpre todas as formalidades exigidas pela lei. 
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-  Instalação de sistema solar fotovoltaico autónomo sem apoio; 

-  Substituição das lâmpadas atuais e/ou instalação de LED para iluminação; 

-  Substituição de equipamento por outros de maior eficiência energética; 

-  Instalação de variadores de velocidade nas unidades de tratamento de ar (UTA) e nos sistemas de AVAC 

(aquecimento, ventilação e ar condicionado); 

-  Substituição dos envidraçados existentes por envidraçados com caixilharia metálica com corte térmico 

e vidro duplo; 

-  Instalação de painéis solares para produção de águas quentes sanitárias. 

Os ganhos esperados com estes investimentos estão alinhados com os objetivos do Plano Estratégico 

de Baixo Carbono (PEBC) e com o Programa de Eficiência Energética  que, no âmbito do Ministério da 

Saúde, têm como principais objetivos a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento 

da eficiência nos consumos das instalações, em particular dos edifícios das unidades de saúde, através 

de medidas que resultem simultaneamente em benefícios económicos e na melhoria da prestação de 

serviço. 

Em resumo, os investimentos referidos enquadram-se no âmbito da eficiência energética, da gestão 

inteligente da energia e da utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas e estão em 

consonância com o interesse público no que respeita a estas matérias.  

 

Questões sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito 

pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno 

Apesar das restrições impostas pela pandemia foram desenvolvidas as seguintes ações durante o ano 

de 2020. 

Ações internas (trabalhadores)  

- A Unidade Psicologia Clínica e o CRI de Psiquiatria disponibilizaram diferentes recursos com o objetivo 

de apoiar os profissionais de saúde no âmbito da pandemia de COVID-19. Destacam-se iniciativas como 

o envio regular de frases de diferentes autores, que pretendiam sugerir e tornar mais conscientes 

formas úteis de lidar com os desafios colocados; a disponibilização de três vídeos sobre a resposta de 

stress, os benefícios associados à prática de meditação mindfulness (https://youtu.be/cR2iR6UoQwc), e 

duas práticas: uma formal (https://youtu.be/JwD2K8ptryw) e outra informal 

(https://youtu.be/a787AdFsPQc) de mindfulness, entre outros. 

- A World Health Summit da organização internacional de Saúde Global M8 Alliance, a que o CHUC e UC 

pertencem, foi, pela primeira vez, integralmente on line, de acesso gratuito e universal, sem necessidade 

de inscrição prévia. Nesta Cimeira foram discutidos, os temas mais prementes de Saúde Global, com a 

presença de Frank-Walter Steinmeier (Presidente Federal), Ursula von der Leyen (Presidente da 

Comissão Europeia), António Guterres (Secretário Geral das Nações Unidas), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus (Director-Geral OMS), entre outros. 

 

https://youtu.be/cR2iR6UoQwc
https://youtu.be/JwD2K8ptryw
https://youtu.be/a787AdFsPQc
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Ações com impacto na comunidade (doentes oncológicos e outros). 

À semelhança dos anos anteriores, afirmou-se como prioritária a intervenção desenvolvida junto de 

grupos em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente mulheres grávidas e RN em risco, crianças 

em contexto familiar desfavorável, cidadãos sem-abrigo, cidadãos idosos e dependentes, pessoas com 

doença mental, doentes oncológicos, vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos, 

doentes infetados pelo VIH/sida e outros doentes com patologia crónica. 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

- O XIII Espaço de Reflexão do Serviço Social CHUC “Violência familiar- A importância da articulação com 

os recursos da comunidade”. 

- No dia 09/10/2020, decorreu no átrio dos HUC a exposição, “Ama-TE – A envolvência da fotografia no 

desenvolvimento da autoestima”, inserida no contexto das comemorações do Dia da Saúde Mental. 

Tratou-se de um projeto de Irina Pires e Rita Amado, Enfermeiras do Serviço de Psiquiatria A, Hospital 

Sobral Cid, compreendido no Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria do CHUC.    

Esta exposição resultou de sessões fotográficas individuais, feitas pela fotógrafa Irina Pires, ao longo de 

mais de uma década sob a vertente de melhoria da autoestima, reforço da autoconfiança e da 

autoaceitação. Constou de uma fotografia do quotidiano, uma fotografia da sessão fotográfica e uma 

breve descrição dos sentimentos, emoções e da perceção da pessoa fotografada. Desta forma, 

pretendeu-se essencialmente comemorar o "DIA DA SAÚDE MENTAL", sensibilizar para a relação entre 

os temas fotografia e autoestima e reforçar a importância da promoção da Saúde Mental. 

- No dia 05/11/2020, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Cuidador Informal, realizou-se o 

webinar "O Poder e a Dimensão do Cuidador Informal no Sistema de Saúde". 

- O Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra (NEM/AAC) agilizou uma 

forma de comunicar com os doentes internados no universo CHUC e assim se fazer presente na quadra 

natalícia. Para tal, realizou uma gala de Natal com momentos de música, dança, representação, 

comédia, entre outras atividades.  

Quanto à prossecução, que entende como  essenciais, de princípios orientadores de conduta que 

assentam em valores fundamentais de natureza ética, o CHUC estabeleceu no seu Código de Ética12 um 

conjunto de regras de conduta que norteiam os comportamento e atitudes dos seus profissionais, 

colaboradores e quadros dirigentes, face aos utentes, aos fornecedores e às entidades externas. 

No que diz respeito a fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e 

externas (cometida por Clientes ou Terceiros, assim como a identificação das ocorrências e as medidas 

tomadas para a sua mitigação, ver o número 3, do ponto C, do Capítulo VI. 

 
12 https://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/Codigo_de_Etica_do_CHUC_-
_Aprovado_2013-02-28.pdf 
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Por fim, relativamente aos meios e às políticas de comunicações de irregularidades, bem como às 

políticas antifraude e à identificação de ferramentas existentes no sentido da mitigação e prevenção de 

fraude organizacional, ver os números 2 e 3, do ponto A, do Capítulo VI. 
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Anexo  2 - Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2020 

 

(conforme documento assinado, anexo ao presente relatório) 
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Anexo  3 - Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se 
refere o artigo 52.º do RJSPE 
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Declarações conforme nº1 do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro 
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Declarações conforme artigo 51º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro
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Anexo 4 - Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho 
que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 

201913. 

Até à data, ainda não foram objeto de aprovação os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 

2019 por parte do(s) titular(es) da função acionista.  

 

13 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda verificado 
a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2019 por parte do(s) titular(es) da função acionista 
tal deve ser objeto de menção específica. 

 



 
 

Anexo 5 - Composição e Competências das Comissões de Apoio Técnico 

 

Comissão de Ética para a Saúde 

Constituição: 

Enf. Adélio Tinoco Mendes - Enfermeiro 

Dr. António Pedro Araújo Lopes - Administrador Hospitalar 

Prof.ª Doutora Isabel Margarida, de Figueiredo Silvestre - Médica 

Dr.ª Isabel Maria Cruz Ventura - Assistente Social 

Prof. Doutor João Manuel Carvalho Pedroso de Lima - Médico 

Dr. José António Lopes Feio - Farmacêutico 

Dr.ª Maria Cláudia Teixeira Pereira Mendes Pinto dos Santos - Jurista 

Nuno Miguel Santos - Elemento externo 

Dr.ª Teresa Maria Calisto Menezes Pereira Monteiro - Elemento externo 

Competências: 

1. A CES é um órgão consultivo multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, aos profissionais de saúde 

e aos doentes, competindo-lhe pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética próprios de um hospital com 

atividades assistenciais, de ensino e de investigação; 

2. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da CES obedecem ao 

estabelecido na legislação em vigor; 

3. No âmbito do Centro Académico Clínico de Coimbra, a CES deve articular-se com a CES da FMUC, de modo a 

evitar a emissão de pareceres duplicados; 

4. Na dependência e como seção da CES, funciona a Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para 

Transplante, com composição multidisciplinar, integrando três dos membros da comissão CES designados pelo 

CHUC; 

5. A Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para Transplante integra ainda peritos médicos de 

apoio, um para cada programa de transplantação que inclua dadores vivos, designados pelo diretor clínico, 

ouvido o presidente da CES; 

6. O mandato, as atribuições e o funcionamento da Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para 

Transplante regem-se pela legislação em vigor.  
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Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

Constituição: 

Nomeados a 27-09-2012 

Prof. Doutor Pedro Manuel Narra de Figueiredo 

Dr. Jorge Manuel dos Santos Fortuna 

Dr. Manuel João Delgado de Brito 

Dr. José António Lopes Feio 

Dr. Francisco José Ávila Soares Machado 

Dr.ª Cristina Maria Amorim dos Santos Pereira Viana 

Dr.ª Ana Maria Andrade Ferreira Martins 

Nomeados a 05-11-2020 

Prof. Doutor Pedro Manuel Narra de Figueiredo 

Dr. Manuel João Delgado de Brito 

Dr. Jorge Manuel dos Santos Fortuna 

Dr.ª Cláudia Margarida Carvalho Santos Nazareth 

Dr.ª Lívia Maria Abreu Freire Diogo Sousa 

Dr. José António Lopes Feio 

Dr. Francisco José Ávila Soares Machado 

Dr. Sebastião Rebocho Ferreira Silva 

Dr.ª Ana Paula Rodrigues Tavares Pina 

Dr.ª Marília João Silva Pereira Rocha 

Competências: 

1. A comissão de farmácia e terapêutica tem como missão propor as orientações terapêuticas e a utilização mais 

eficiente dos medicamentos, no âmbito da política do medicamento, apoiadas em bases sólidas de farmacologia 

clínica e evidência da economia da saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a prescrição dos medicamentos 

e a sua utilização e garantindo, a todos os utentes, a equidade no acesso à terapêutica; 

2. A comissão de farmácia e terapêutica é constituída por dez membros, cinco dos quais médicos e cinco 

farmacêuticos propostos pelo diretor clínico, ouvido o diretor do serviço de farmácia hospitalar, sendo presidida 

pelo diretor clínico ou por um médico por si designado; 
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3. As competências e o funcionamento da comissão de farmácia e terapêutica regem-se pela legislação em vigor; 

4. A comissão de farmácia e terapêutica disporá de apoio técnico dedicado de suporte ao seu funcionamento 

visando a implementação das suas decisões. 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente 

Constituição: 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente é presidida pelo presidente do Conselho de Administração do 

CHUC e integra o diretor clínico e o enfermeiro-diretor, ou os elementos em quem estes delegarem, o gestor do 

risco clínico, o gestor do risco não clínico, o gestor da qualidade, um administrador hospitalar, o responsável pelo 

serviço social e o diretor do serviço de instalações e equipamentos. 

Dr. Francisco José Palma Maio Matos (por delegação de competências do Conselho de Administração) 

Dr.ª Dulce Helena Saramago Diogo Cortes (por delegação do Diretor Clínico) 

Enf.ª Maria Emília Torres Santos Vilhena – Enfermeira Gestora com Funções de Direção (por delegação da 

Enfermeira Diretora) 

Dr.ª Marta Maria Barreiros Fernandes Couto Bronze Aguilar – Administradora Hospitalar 

Dr.ª Cláudia Margarida Carvalho Santos Nazareth – Coordenadora da UPCIRA 

Dr.ª Maria João Marcelo Dallot - Gestora da Qualidade 

Eng.º Adelino Guerra Besteiro - Gestor de Risco Não Clínico 

Dr.ª Valentina Costa Almeida - Gestora de Risco e Auditoria Clínica) 

Enf.º Jacinto Malva Oliveira – Gestor de Risco Clínico e Não Clínico 

Eng.º Pedro Miguel Vaz Teixeira – Representante dos SIE 

Dr.ª Maria Liseta Costa Lemos – Representante dos Serviços Farmacêuticos 

Dr.ª Maria Filomena Graça Duarte Monteiro – Coordenadora do Gabinete do Cidadão 

Competências: 

1. A comissão da qualidade e segurança do doente tem como objetivos definir, promover, desenvolver e avaliar 

a política e a cultura global da qualidade que garanta a melhoria contínua e a eficiência dos cuidados de saúde 

num contexto de promoção da segurança para os utentes, colaboradores, e no apoio e informação das atividades 

de gestão, em consonância com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde; 

2. A comissão da qualidade e segurança do doente é criada de acordo com a legislação em vigor, tem uma 

composição multiprofissional e é presidida pelo presidente do Conselho de Administração ou por quem este 

designar, em sua substituição; 
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3. Da composição da comissão da qualidade e segurança do doente fazem parte o diretor clínico e o enfermeiro 

diretor, o coordenador do grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de 

resistência aos antimicrobianos e outros responsáveis de áreas consideradas relevantes de acordo com a 

estratégia definida pelo conselho de administração; 

3. Compete à comissão da qualidade e segurança do doente: 

a) Elaborar o plano anual da qualidade e segurança do doente e o respetivo relatório de atividades; 

b) Avaliar de modo contínuo as diferentes dimensões da qualidade, auscultando, sempre que necessário, as áreas 

técnicas consideradas pertinentes para a implementação de ações; 

c) Garantir o cumprimento do plano de ação da qualidade e segurança do doente. 

5. A comissão da qualidade e segurança do doente trabalha em estreita articulação com o gabinete da qualidade, 

no sentido da complementaridade das ações;  

6. A organização e o funcionamento da comissão da qualidade e segurança do doente constam de regulamento 

próprio aprovado pelo conselho de administração. 

 

Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

Constituição: 

Dr.ª Cláudia Margarida Carvalho Santos Nazareth (Coordenadora) 

Enf.ª Ana Garrido 

Enf.ª Vera Fonseca 

Enf.ª Gabriela Lopes 

Enf.ª Mª José Coelho 

Enf.ª Ângela Diniz 

Enf. Gilberto Vicente 

Dr.ª Conceição Vieira 

Dr. Rui Pina 

Dr.ª Fernanda Rodrigues 

Competências: 

1. O grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência aos 

antimicrobianos é um órgão de apoio ao conselho de administração, exercendo a sua atividade de forma global 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2020 

 

 PÁGINA  116/126 

 

e integrada, assumindo os objetivos determinados pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos, em consonância com as metas estabelecidas pelo Plano Nacional para a 

Segurança dos Doentes e as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e do 

Conselho da União Europeia; 

2. A composição do grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de 

resistência aos antimicrobianos obedece à legislação em vigor, no que respeita ao núcleo executivo e ao 

coordenador, competindo ao Conselho de Administração a designação dos membros que o integram, sendo 

apoiado técnica e cientificamente pelo núcleo de apoio técnico e consultivo, de natureza multidisciplinar; 

3. A ligação do grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência 

aos antimicrobianos aos serviços é dinamizada pelo núcleo de elos propostos pelos respetivos diretores de 

serviço, responsáveis de serviço ou enfermeiro gestor, com parecer favorável do coordenador do grupo de 

coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções. 

Comissão de Catástrofe e Planeamento Hospitalar de Emergência 

Constituição: 

É composto por um número máximo de nove membros, sendo um deles o presidente do Conselho de 

Administração, que coordena. 

Competências: 

1. À comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência compete apoiar o Conselho de 

Administração em todos os assuntos que tenham a ver com a sua área de intervenção; 

2. A comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência é composta pelo presidente do conselho 

de administração, que coordena, ou por quem este designar, pelo diretor clínico, pelo enfermeiro diretor, pelo 

gestor do risco clínico, pelo gestor de risco não clínico e pelos diretores dos serviços de urgência geral de adultos, 

de urgência pediátrica, de farmácia hospitalar, de instalações e equipamentos, de tecnologias e sistemas de 

informação e de gestão hoteleira; 

3. A organização, o funcionamento e os mecanismos de ativação do plano de emergência externa e do plano de 

emergência interna, as formas de atuação, a formação do pessoal e outras matérias conexas constam de 

documentos próprios, a elaborar pela comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência e a 

aprovar pelo conselho de administração; 

4. À comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência compete, designadamente: 

a). Assegurar a articulação e colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto 

Nacional de Emergência Médica, a Câmara Municipal de Coimbra, as corporações de bombeiros, e outros 

prestadores de cuidados de saúde e entidades do setor social, sempre que for adequado; 
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b) Organizar os meios de intervenção de modo a garantir, uma eficaz atuação e utilização dos recursos humanos 

e materiais em situação de catástrofe; 

c) Elaborar os planos de catástrofe e de planeamento da emergência externa e interna de acordo com a natureza 

dos hospitais que integram o CHUC; 

d) Manter atualizados e operacionais aqueles planos, de acordo com a análise dos respetivos riscos e realizar 

periodicamente os respetivos simulacros; 

e) Promover o conhecimento, a formação e o treino dos profissionais em conformidade com os planos de 

emergência. 

 

Comissão de Coordenação Oncológica 

Constituição: 

Prof. Doutor José Pedro Figueiredo  

Dr.ª Anabela Guimarães Barros Sá 

Prof. Doutor Luís Miguel Catarino Curvo Semedo 

Dr. Manuel João Delgado Brito 

Dr.ª Maria Alice Madeira Barros Soeiro Mariano Pego 

Dr.ª Maria Angelina Esteves Martins 

Dr.ª Maria Augusta Gomes Cipriano 

Dr.ª Maria Margarida Pisco Borrego Leonor 

Competências: 

1. À comissão de coordenação oncológica compete apoiar o Conselho de Administração nas matérias 

relacionadas com o diagnóstico e a terapêutica da doença oncológica, promover e acompanhar o funcionamento 

do registo oncológico nacional, no quadro da legislação específica e acompanhar a criação e o funcionamento 

dos centros de referência das várias patologias oncológicas; 

2. A comissão de coordenação oncológica é presidida pelo diretor clínico ou por um elemento por si designado; 

3. Para além do presidente, a comissão de coordenação oncológica integra 5 a 8 membros, preferencialmente 

profissionais de oncologia médica, radio-oncologia, e outras especialidades relevantes para o tratamento 

oncológico e o serviço de farmácia hospitalar. 

Comissão de Normalização de Material de Consumo Clínico (CNMCC) 
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Constituição: 

Dr.ª Sandra Sousa - Diretora do Serviço de Aprovisionamento 

Dr.ª Susana Isabel Monteiro Dias Costa e Dr. Francisco José Palma Matos (indicados pelo Diretor Clinico) 

Enf.ª Elisa Hipólito e Enf.ª Alice Pais (indicados pela Enfermeira Diretora) 

TSDT Anabela Gomes Um técnico de diagnóstico e terapêutica 

Competências: 

1. A comissão de normalização de material de consumo clínico é constituída pelo vogal do Conselho de 

Administração com o pelouro, que coordena, pelo diretor do serviço de aprovisionamento, por dois médicos 

indicados pelo diretor clínico e dois enfermeiros indicados pelo enfermeiro diretor e por um técnico superior de 

diagnóstico e terapêutica; 

2. À comissão de normalização de material de consumo clínico compete pronunciar-se sobre a política de 

aquisição de material de consumo clínico, numa perspetiva de normalização e racionalidade económica; 

3. Compete à comissão de normalização de material de consumo clínico, nomeadamente: 

a) Propor, ao conselho de administração, uma política de normalização de consumos; 

b) Emitir parecer sobre a introdução de novos materiais de consumo, em função das existências e da sua taxa de 

utilização;  

c) Propor a constituição das comissões de escolha. 

Comissão de Nutrição Hospitalar 

Constituição: 

A comissão de nutrição hospitalar é coordenada por um médico com formação em nutrição clínica, integrando 

um médico de especialidade médica, um médico de especialidade cirúrgica, um pediatra, o diretor do serviço de 

nutrição e dietética, um técnico superior de saúde com formação em qualidade e higiene alimentar, um 

farmacêutico e um enfermeiro. 

Competências: 

Compete, em particular, à comissão de nutrição hospitalar:  

a) Garantir a qualidade da intervenção nutricional e uniformizar as indicações, uso e controlo do suporte 

nutricional; 

b) Estabelecer protocolos de avaliação do estado de nutrição, indicações, prescrição e acompanhamento da 

terapêutica nutricional; 
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c) Proporcionar consultoria aos serviços de ação médica;  

d) Apoiar os programas de ambulatório; 

e)Analisar os custos e benefícios do processo de decisão em terapêutica nutricional; 

f) Apoiar a formação pré e pós-graduada e capacitar os profissionais de saúde em noções de nutrição clínica e 

aplicação de procedimentos; 

g) Elaborar e colaborar em projetos de investigação no âmbito da nutrição clínica. 

Comissão de Proteção Radiológica 

Constituição: 

Prof. Doutor Paulo José Miranda Lemos Romão Donato – Diretor do Serviço de Imagem Médica e que coordena, 

por subdelegação do Diretor Clínico 

Dr.ª Gracinda Maria Magalhães Costa – Diretora do Serviço de Medicina Nuclear 

Dr.ª Maria Margarida Pisco Borrego Leonor – Diretora do Serviço de Radioterapia 

Dr.ª Maria Isabel Antunes – Diretora do Serviço de Saúde Ocupacional 

Eng.º Jorge Miguel Sousa Isidoro - Físico 

Eng.º Paulo César Portas Salgado Simões - Físico 

Dr. Paulo Carvalho Gil – Físico 

Dr.ª Alda Celeste Soares Pinto – Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de Radiologia 

Competências: 

1. À Comissão de Proteção Radiológica compete apoiar o Conselho de Administração em todas as matérias 

relativas à proteção radiológica. 

2. Compete, nomeadamente, à Comissão de Proteção Radiológica: 

a) Promover a adequada utilização das técnicas de diagnóstico e terapêutica que emitem radiação de forma a 

assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes; 

b) Promover a articulação com outras comissões hospitalares, nomeadamente, com a comissão da qualidade e 

segurança do doente. 

Comissão de segurança da informação e proteção de dados 

Constituição: 

A Comissão de Segurança da Informação e Proteção de Dados é nomeada pelo conselho de administração, 

integrando o vogal com o pelouro dos sistemas de informação e de gestão de doentes, que coordena, o diretor 
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clínico ou em quem este delegar, o enfermeiro diretor ou em quem este delegar, o encarregado de proteção de 

dados, o responsável pelo acesso à informação, no âmbito do estabelecido na Lei n.º 26/2016 de 22/08, o diretor 

do serviço de gestão de doentes, o diretor do serviço de gestão de recursos humanos, o diretor do serviço de 

tecnologias e sistemas de informação, o responsável pela segurança da informação, um elemento designado 

pelo serviço jurídico e de contencioso e um elemento designado pela comissão da qualidade e segurança do 

doente. 

Competências: 

Compete à comissão de segurança da informação e proteção de dados apoiar o Conselho de Administração nas 

áreas de segurança da informação e proteção de dados, nomeadamente, na monitorização da execução da 

política de segurança do CHUC e na implementação da política de cibersegurança da saúde, conforme legislação 

em vigor. 

No âmbito da proteção de dados, compete à comissão de segurança da informação e proteção de dados: 

a) Acompanhar a execução do plano de ação em matéria de proteção de dados; 

b) Propor planos de intervenção sectoriais, tendo em vista o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados; 

c) Fomentar a divulgação de boas práticas e promover a formação dos profissionais em proteção de dados; 

d) Identificar, classificar e inventariar em registo informatizado todas as operações de tratamento de dados e os 

dados pessoais nelas envolvidos, de acordo com o Artigo30º do Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

e) Identificar vulnerabilidades e os riscos relativos à proteção de dados pessoais que ponham em causa a 

privacidade e os direitos dos titulares dos dados fazendo a sua divulgação através da elaboração de relatórios 

periódicos; 

f) Colaborar em auditorias à conformidade das operações de tratamento de dados executadas pelos processos 

internos com as obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no que 

respeita aos registos de atividade, às medidas técnicas e organizativas de segurança implementadas, às 

avaliações de impacto sobre a proteção de dados e às garantias e direitos dos titulares dos dados, em articulação 

com o encarregado de proteção de dados e o serviço de auditoria interna; 

g) Acompanhar a execução de recomendações do encarregado de proteção de dados e das autoridades de 

controlo; 

Comissão de Transfusão Hospitalar (CTH) 

Constituição: 

Dr. Jorge Humberto Moura Pinto Tomaz (Coordenador por delegação do Diretor Clínico) 

Dr.ª Ana Isabel Rocha Vieira Marques 
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Dr.ª Ana Maria Esesumaga Perez 

Enf.ª Dulce Maria Sampaio Ribeiro 

Enf.ª Helena Rosa Henriques Fernandes 

Dr. Henrique Miguel Marques Bom Borges Alexandrino 

Dr.ª Luísa Isabel Ferreira Silva 

Enf.º Rui Manuel Ferreira Marcelino Santos Costa 

Dr.ª Sandra Filipa Nunes dos Santos 

Competências: 

1. Compete à comissão de transfusão hospitalar assegurar as condições que garantam a qualidade e segurança 

do sangue humano e dos componentes sanguíneos, respetivas exigências técnicas, requisitos de rastreabilidade 

e notificação de reações e incidentes adversos graves, zelar pelo cumprimento das normas e especificações 

relativas ao sistema de qualidade do serviço de sangue e medicina transfusional, bem como assegurar a 

disseminação de informação e conhecimento da área transfusional; 

2. A comissão de transfusão hospitalar é coordenada do diretor clínico ou por quem este designar em sua 

substituição, integrando um máximo de sete profissionais, sendo obrigatória a inclusão do diretor do serviço de 

sangue e medicina transfusional, de um gestor do risco clínico e de um enfermeiro com experiência na área 

transfusional. 

Comissão de Trauma 

Constituição: 

Dr.ª Paula Cristina Casanova - Coordenadora 

Prof. Doutor Henrique Miguel Marques Bom Borges Alexandrino 

Dr.ª Filipa Manuel Antunes Madeira 

Dr. António José Pais Lopes 

Dr. Gonçalo Maria Sengo Agante Guerreiro Costa 

Dr. Carlos Manuel Santos Seco 

Dr.ª Liliana Pimenta Santos  

Enf.º Rui Manuel Ferreira Marcelino Santos Costa 

Competências: 

1. À CT compete promover a otimização dos cuidados a prestar ao doente traumatizado. 
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2. A CT é multidisciplinar, constituída por sete membros, sendo coordenada pelo diretor clínico ou por quem este 

designar para o substituir.  

3. Compete, designadamente, à CT: 

a) Elaborar e desenvolver o programa interno de trauma do CHUC, enquanto centro de trauma de nível um, 

devendo contemplar aspetos organizativos, de articulação com outras entidades, de orientação terapêutica, de 

formação e de melhoria da qualidade; 

b) Acompanhar a aplicação da legislação ou normas orientadoras e apoiar a direção do serviço de urgência em 

tudo o que lhe diga respeito; 

c) Analisar e pronunciar-se sobre as boas práticas na assistência ao trauma, incluindo a revisão de óbitos em 

trauma; 

d) Implementar e manter o registo de trauma no CHUC; 

e) Desenvolver o programa de avaliação e melhoria da qualidade na abordagem e tratamento do doente 

traumatizado; 

f) Integrar a Comissão Regional de Trauma e participar na discussão das matérias relacionadas com a rede local, 

regional e nacional de trauma; 

g) Contribuir para programas de prevenção da sinistralidade por trauma. 

Comissão Local de Informatização Clínica 

Constituição: 

A comissão local de informatização clínica é nomeada pelo conselho de administração, integrando o vogal com 

o pelouro, que coordena, dois médicos indicados pelo diretor clínico, dois enfermeiros indicados pelo enfermeiro 

diretor, o diretor do serviço de tecnologias e sistemas de informação, um técnico superior de informática, o 

diretor do serviço de gestão de doentes, o diretor do serviço de planeamento e controlo de gestão e um técnico 

superior de saúde. 

Competências: 

Referem-se infra as principais competências. 

a) Dar parecer sobre a evolução da arquitetura dos sistemas de informação e a organização de processos; 

b) Participar na elaboração e manutenção atualizada do plano informático do hospital; 

c) Monitorizar a implementação das opções estratégicas relacionadas com o sistema de informação; 
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d) Promover a harmonização da informação clínica e administrativa existente nos sistemas de informação; 

e) Promover a integração das aplicações informáticas existentes no hospital; 

f) Avaliar o grau de cumprimento da política de confidencialidade para assegurar a proteção de dados e a 

informação relativa a utentes e trabalhadores, em conformidade com a legislação em vigor; 

g) Colaborar na promoção de medidas de reforço efetivo da privacidade e da proteção de dados dos utentes e 

profissionais em conformidade com a legislação em vigor. 

Comissão Técnica de Certificação de Condição para a Interrupção da Gravidez 

Constituição: 

A composição e competências da comissão técnica de certificação de condição para a interrupção voluntária de 

gravidez consta de regulamento próprio a aprovar pelo Conselho de Administração de acordo com o estabelecido 

no n.º 7 do artigo15º do regulamento interno. 

Competências: 

À comissão técnica de certificação de condição para a interrupção da gravidez compete, nos termos da legislação 

em vigor, verificar, em cada situação, a conformidade da interrupção da gravidez com o estabelecido na Lei n.º 

16/2007, de 17 de abril. 

Conselho de Transplantação de Órgãos e Tecidos 

Constituição: 

O Conselho de Transplantação de Órgãos e Tecidos é constituído pelo diretor clínico, que coordena, ou por um 

médico por si designado, pelo enfermeiro diretor, ou por um enfermeiro por si designado, pelos diretores dos 

programas de colheita e transplantação, pelo diretor do gabinete coordenador de colheita e transplantação, pelo 

coordenador hospitalar de doação e por um administrador hospitalar. 

Competências: 

1. Ao Conselho de Transplantação de Órgãos e Tecidos compete coordenar toda a atividade de colheita e 

transplantação de órgãos e tecidos no CHUC. 

2. A nomeação, composição e competências do conselho de transplantação de órgãos e tecidos consta de 

regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do 

artigo15º do regulamento interno. 

Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 

Constituição: 

De acordo com legislação em vigor. 
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Competências: 

Promover a articulação das atividades dos respetivos setores e ainda emitir pareceres sobre matérias 

relacionadas com o exercício profissional do âmbito das atividades de diagnóstico e terapêutica.14 

Equipa para a prevenção da violência em adultos 

Constituição: 

Equipa multidisciplinar experiente em matéria de prevenção da violência em adultos, de acordo com a legislação 

em vigor. 

Competências: 

A composição, competências e funcionamento da equipa para a prevenção da violência em adultos constará de 

regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do 

artigo15º do regulamento interno. 

Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

Constituição: 

A composição, competências e funcionamento do núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

constará de regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no 

n.º 7 do artigo15º do presente regulamento interno. 

Competências: 

Tem como principal função a deteção de situações de risco, abuso ou maus-tratos em crianças e jovens e demais 

competências previstas na legislação em vigor. 

Direção do Internato Médico 

Constituição: 

Dr. Luís António Pimenta Trindade – Diretor 

Prof. Doutor João Carlos Ribeiro 

Prof. Doutor António Jorge Ferreira 

Prof. Doutor Belmiro Parada 

Prof. Doutora Fernanda Rodrigues 

Prof. Doutor Joaquim Cerejeira 

 
14 Em conformidade com o artigo13º do DL 564/99 de 21 de setembro. 
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Dr. João Porto 

Dr. Ricardo Veiga 

Competências: 

As direções e coordenações do internato médico assumem funções de natureza eminentemente operacional, 

competindo-lhes: 

a) Garantir, em articulação com outros órgãos do internato médico, com as ARS, I.P., e das R.A., sempre que 

necessário, a aplicação de programas de formação do internato médico, designadamente no que se refere a 

sequência, locais de formação e datas de realização de estágios; 

b) Promover e zelar pela sequência e correta articulação entre os vários estágios do internato médico, 

particularmente dos que sejam efetuados fora do serviço ou unidade de saúde onde o médico interno se 

encontra colocado; 

c) Aprovar, no primeiro trimestre da formação, o cronograma do internato médico, assim como as alterações 

que venham a ser sugeridas sobre o mesmo, de acordo com proposta fundamentada do orientador de formação, 

ouvida a respetiva hierarquia de serviço, sempre que necessário; 

d) Orientar e acompanhar o desenvolvimento geral do internato médico e a avaliação dos médicos internos, em 

estreita colaboração com os diretores ou responsáveis dos serviços ou unidades de saúde e orientadores de 

formação; 

e) Verificar a adequação das condições de formação, comunicando à CRIM e à ACSS, I.P., qualquer alteração que 

possa implicar perda de idoneidade da instituição, serviço ou unidade de saúde; 

f) Organizar, através de registos informáticos, os elementos do processo individual dos médicos internos 

relevantes para o internato; 

g) Assegurar o preenchimento dos questionários e outros suportes online, com a informação relativa à 

idoneidade e capacidade formativas das instituições, serviços ou unidades de saúde; 

h) Orientar a distribuição dos médicos internos pelas diferentes instituições, serviços e unidades de saúde de 

acordo com a respetiva capacidade formativa; 

i) Assegurar os processos de avaliação contínua e garantir a permanente atualização do registo da avaliação no 

processo individual dos médicos internos; 

j) Designar os orientadores de formação, exceto os da formação especializada em medicina legal, cuja 

competência é do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.; 

k) Designar os responsáveis de estágios; 

l) Substituir os orientadores de formação ou responsáveis de estágios, sempre que tal substituição contribua, de 

forma objetiva, para um melhor cumprimento dos objetivos do programa de formação; 
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m) Pronunciar-se sobre os assuntos relativos à formação sempre que solicitados pela CRIM, pelo CNIM, pelos 

órgãos de gestão das respetivas instituições, serviços e unidades de saúde ou pela ACSS, I.P.; 

n) Colaborar no processo de avaliação final de internato quando realizado na sua instituição; 

o) Garantir a inscrição dos candidatos à avaliação final dentro dos prazos previstos para o efeito; 

p) Informar a ACSS, I.P., sobre a não comparência dos médicos nas instituições, serviços e unidades de saúde, na 

sequência da publicação da lista final de médicos colocados no internato médicos; 

q) Informar as respetivas ARS, I.P., e as R.A. sempre que se verifique a situação prevista no n.º 6 do artigo65.º do 

presente Regulamento; 

r) Informar os pedidos de suspensão de internato, remetendo-os à CRIM respetiva para parecer; 

s) Informar os pedidos de reafectação que ocorram entre instituições, serviços ou unidades de saúde da mesma 

ou de distinta ARS, I.P., com posterior envio à CRIM para parecer; 

t) Informar os pedidos de realização de formação externa, remetendo-os, consoante o caso, ao órgão máximo 

de gestão das instituições, ou à OM que enviará o seu parecer à CRIM respetiva; 

u) Remeter à OM, devidamente informados, e solicitando parecer técnico, os requerimentos para equivalência 

a estágios do internato médico; 

v) Garantir a aplicação das orientações emanadas pela CRIM, pelo CNIM e pela ACSS, I.P.; 

w) Contribuir para a manutenção do sistema informático de gestão do percurso do médico interno. 
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