
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO E CONTAS 
ANO 2020 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E 
 
 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 2 

 

Índice 

 

1. FACTOS QUE MARCARAM O ANO 2020 ................................................................................................... 15 

2. SOBRE O CHUC ......................................................................................................................................... 22 

3. ATIVIDADE ASSISTENCIAL......................................................................................................................... 28 

4. INVESTIGAÇÃO, ENSINO E FORMAÇÃO ................................................................................................... 48 

5. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................. 51 

6. QUALIDADE E SEGURANÇA ...................................................................................................................... 60 

7. POLÍTICAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE .............................................................................................. 61 

8. DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO ............................................................................................... 62 

9. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ATIVIDADES PARA 2021 ............................................................... 69 

10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS ............................................................................................ 72 

11. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................................. 73 

12. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................................ 77 

13. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 112 

14. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS ....................................................................................... 119 

15. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS .......................................................................................... 130 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 3 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1 - Resumo do Internamento ............................................................................................................. 29 

Quadro 2 - Internamento por Especialidade ................................................................................................... 30 

Quadro 3 - Resumo dos Doentes Operados .................................................................................................... 31 

Quadro 4 - Doentes Operados por Especialidade ........................................................................................... 32 

Quadro 5 - N.º de Transplantes ....................................................................................................................... 33 

Quadro 6 - N.º de Colheitas de Órgãos ........................................................................................................... 33 

Quadro 7 - Lista de Espera para Cirurgia ......................................................................................................... 34 

Quadro 8 - Consulta Externa por Especialidade (1) ......................................................................................... 35 

Quadro 9 - Consulta Externa por Especialidade (2) ......................................................................................... 36 

Quadro 10 - Lista de Espera para Consulta ..................................................................................................... 37 

Quadro 11 - N.º de Atendimentos de Urgência .............................................................................................. 38 

Quadro 12 - N.º de Atendimentos de Urgência sem Internamento................................................................ 39 

Quadro 13 - Triagem de Manchester .............................................................................................................. 39 

Quadro 14 - Peso por Cor na Triagem de Manchester .................................................................................... 39 

Quadro 15 - Partos .......................................................................................................................................... 40 

Quadro 16 - Sessões de Hospital de Dia por Especialidade ............................................................................. 41 

Quadro 17 - N.º de Sessões de Hemodiálise ................................................................................................... 42 

Quadro 18 - N.º de Sessões de Radioterapia................................................................................................... 42 

Quadro 19 - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica .............................................................. 43 

Quadro 20 - Execução do Contrato-Programa (1) ........................................................................................... 45 

Quadro 21 - Execução do Contrato-Programa (2) ........................................................................................... 46 

Quadro 22 - Número de Formandos e Volume de Formação ......................................................................... 49 

Quadro 23 - Evolução do Número de Efetivos em 2020 ................................................................................. 54 

Quadro 24 - Variação Mensal do Número de Efetivos 19 vs. 20 ..................................................................... 55 

Quadro 25 - Número de Profissionais por Modalidade de Vinculação ........................................................... 57 

Quadro 26 - Execução Orçamental (Gastos e Perdas) ..................................................................................... 63 

Quadro 27 - Grau de Execução Orçamental (Rendimentos e Ganhos) ........................................................... 64 

Quadro 28 - Indicadores Económico-Financeiros ............................................................................................ 65 

Quadro 29 - Investimentos > 100.000 € (Exclui COVID-19) ............................................................................. 67 

Quadro 30 - Investimentos > 100.000 € no Âmbito do Combate à COVID-19 ................................................ 67 

Quadro 31 - Execução do Investimento por Classificação ............................................................................... 68 

Quadro 32 - Investimentos Estruturantes para 2021 ...................................................................................... 70 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 4 

Quadro 33 - Balanço Analítico ......................................................................................................................... 73 

Quadro 34 - Demonstração dos Resultados por Naturezas ............................................................................ 74 

Quadro 35 - Demonstração das Alterações no Património Líquido (Reexpresso) .......................................... 75 

Quadro 36 - Demonstração de Fluxos de Caixa ............................................................................................... 76 

Quadro 37 - Desagregação de Caixa e Depósitos ............................................................................................ 77 

Quadro 38 - Ativos Intangíveis - Variação das Amortizações e Perdas por Imparidade Acumuladas ............. 87 

Quadro 39 - Ativos Intangíveis - Quantia Escriturada e Variações do Período ............................................... 88 

Quadro 40 - Ativos Intangíveis – Adições ........................................................................................................ 89 

Quadro 41 - Ativos Intangíveis - Diminuições.................................................................................................. 89 

Quadro 42 - Ativos Tangíveis – Variação das Depreciações e Perdas por Imparidade Acumuladas ............... 91 

Quadro 43 - Ativos Tangíveis – Quantia Escriturada e Variações do Período ................................................. 92 

Quadro 44 - Ativos Fixos Tangíveis – Adições ................................................................................................. 93 

Quadro 45 - Ativos Fixos Tangíveis – Diminuições .......................................................................................... 94 

Quadro 46 - Inventários................................................................................................................................... 96 

Quadro 47 - Inventários: Movimentos do Período .......................................................................................... 97 

Quadro 48 - Rendimentos Com Contraprestação ........................................................................................... 97 

Quadro 49 - Rendimentos Sem Contraprestação ............................................................................................ 98 

Quadro 50 – Provisões .................................................................................................................................... 99 

Quadro 51 - Ativos Financeiros ..................................................................................................................... 101 

Quadro 52 - Ativos Registados ao Custo Amortizado Menos Imparidade .................................................... 101 

Quadro 53 - Passivos Financeiros .................................................................................................................. 102 

Quadro 54 - Clientes, Contribuintes e Utentes ............................................................................................. 102 

Quadro 55 - Outras Contas a Receber ........................................................................................................... 103 

Quadro 56 - Pessoal ao Serviço da Empresa e Horas Trabalhadas ................................................................ 105 

Quadro 57 - Gastos com Pessoal ................................................................................................................... 105 

Quadro 58 - Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos ........................................................... 106 

Quadro 59 - Rédito ........................................................................................................................................ 107 

Quadro 60 - Outros Gastos e Perdas ............................................................................................................. 107 

Quadro 61 - Outros Rendimentos e Ganhos ................................................................................................. 107 

Quadro 62 - Gastos de Imposto Sobre o Rendimento................................................................................... 108 

Quadro 63 - Decomposição dos Saldos com o Estado .................................................................................. 109 

Quadro 64 - Subsídios e Apoios do Governo ................................................................................................. 109 

Quadro 65 - Instrumentos de Capital Próprio ............................................................................................... 110 

Quadro 66 - DDORC – Demonstração de Desempenho Orçamental (1) ....................................................... 112 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 5 

Quadro 67 - DDORC - Demonstração de Desempenho Orçamental (2) ........................................................ 113 

Quadro 68 - DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita – 2020 (1) ................................. 114 

Quadro 69 - DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita – 2020 (2) ................................. 115 

Quadro 70 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (1) ................................ 116 

Quadro 71 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (2) ................................ 117 

Quadro 72 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (3) ................................ 118 

Quadro 73 - Alterações Orçamentais da Receita .......................................................................................... 119 

Quadro 74 - Alterações Orçamentais da Despesa ......................................................................................... 120 

Quadro 75 - Operações de Tesouraria .......................................................................................................... 121 

Quadro 76 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos (1) ......................................................... 122 

Quadro 77 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos (2) ......................................................... 123 

Quadro 78 - Contratação Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento ................................... 124 

Quadro 79 - Transferências e Subsídios Recebidos (1).................................................................................. 125 

Quadro 80 - Transferências e Subsídios Recebidos (2).................................................................................. 126 

Quadro 81 - Transferências e Subsídios Recebidos (3).................................................................................. 127 

Quadro 82 - Transferências e Subsídios Recebidos (4).................................................................................. 128 

Quadro 83 - Transferências e Subsídios Concedidos ..................................................................................... 128 

Quadro 84 - Avaliação do Grau de Cumprimento dos Objetivos Nacionais Associados ao Contrato-Programa 

do Ano 2020(1) .............................................................................................................................................. 130 

Quadro 85 - Execução Financeira dos Contratos-Programa nos Anos de 2017 a 2020 ................................ 131 

Quadro 86 - Prazo Médio de Pagamento nos Anos de 2019 e 2020 ............................................................. 132 

Quadro 87 - Pagamentos em Atraso a 31/12/2020 ...................................................................................... 132 

Quadro 88 - Remuneração Anual Bruta dos Membros do CA ....................................................................... 133 

Quadro 89 - Benefícios Sociais dos Membros do Conselho de Administração ............................................. 133 

Quadro 90 - Gastos Anuais Associados a Deslocações em Serviço dos Membros do CA .............................. 133 

Quadro 91 - Remuneração Anual Bruta dos Membros do CA ....................................................................... 134 

Quadro 92 - Benefícios Sociais dos Membros do Conselho de Administração ............................................. 134 

Quadro 93 - Gastos Anuais Associados a Deslocações em Serviço dos Membros do CA .............................. 134 

Quadro 94 - Remuneração do Revisor Oficial de Contas .............................................................................. 135 

Quadro 95 - Remuneração do Conselho Fiscal .............................................................................................. 135 

Quadro 96- Remuneração Mensal Bruta dos Membros do CA ..................................................................... 136 

Quadro 97 - Gastos Anuais Associados a Viaturas ........................................................................................ 136 

Quadro 98 - Gastos com Comunicações ........................................................................................................ 136 

Quadro 99- Remuneração Mensal Bruta dos Membros do CA ..................................................................... 137 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 6 

Quadro 100 - Gastos Anuais Associados a Viaturas ...................................................................................... 137 

Quadro 101 - Gastos com Comunicações ...................................................................................................... 137 

Quadro 102 - Processos Remetidos ao Tribunal de Contas Antes e Após a Publicação do Regime Especial de 

Contratação Pública ...................................................................................................................................... 140 

Quadro 103 - Processos Remetidos ao Tribunal de Contas Antes e Após a Publicação do Regime Especial de 

Contratação Pública (SPMS) .......................................................................................................................... 140 

Quadro 104 - Saldos Bancários (Iniciais e Finais) .......................................................................................... 147 

Quadro 105 - Informação Constante do Site do SEE (sobre o CHUC)............................................................ 148 

Quadro 106 - Ficha Síntese Quanto ao Cumprimento das Obrigações Legais .............................................. 149 

 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 7 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 - Proveniência no Internamento ...................................................................................................... 31 

Gráfico 2- Evolução do N.º de Colheitas .......................................................................................................... 33 

Gráfico 3 - Evolução das Sessões de Hospital de Dia ....................................................................................... 40 

Gráfico 4 - N.º Profissionais em 31 dezembro 2020 por Grupo Profissional ................................................... 52 

Gráfico 5 - Mapa Pessoal 2020 vs. Número de Profissionais em 2020............................................................ 53 

Gráfico 6 - Distribuição de Profissionais por Grupo Profissional e Género em 2020 ...................................... 56 

Gráfico 7 - Remuneração Base Média por Grupo Profissional em 2020 ......................................................... 58 

Gráfico 8 - Estrutura do Investimento Realizado (2020) ................................................................................. 66 

Gráfico 9 - Investimento por Rubrica (2019-2020) .......................................................................................... 66 

Gráfico 10 - Ativos Fixos Tangíveis (variação % 2018/2020) ........................................................................... 68 

 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 8 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 - Mapa da Região Centro ................................................................................................................... 27 

Figura 2 - Distribuição de Profissionais, por Faixa Etária e Género em 2020 .................................................. 57 

 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 9 

SIGLAS UTILIZADAS 
 
ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde 

CA – Conselho de Administração 

CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas  

CP – Contrato-Programa 

CRI – Centro de Responsabilidade Integrado 

DGO – Direção-Geral do Orçamento 

DGTF – Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

EPI – Equipamentos de Proteção Individual 

HG – Hospital Geral 

HP – Hospital Pediátrico 

HSC – Hospital Sobral Cid 

HUC – Hospitais da Universidade de Coimbra 

LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

LEC – Lista de Espera para Consulta 

MBB – Maternidade Bissaya Barreto 

MCDT’S – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MDM – Maternidade Daniel de Matos 

PC - Plano de Contingência 

SA – Serviço de Aprovisionamento 

SIGO – Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

SIRIEF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira 

SGRH – Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

TMRG – Tempo Máximo de Resposta Garantido 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 10 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
O ano de 2020 e os primeiros meses de 2021, ficarão indelevelmente marcados pela pandemia Covid-19 e 

pelos seus impactes na vida em sociedade, na economia e nos sistemas de saúde, com particular expressão 

no subsistema hospitalar. 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) respondeu às sucessivas vagas da pandemia com 

enorme competência. O plano de contingência que preparou, para a urgência, para os cuidados intensivos, 

para os doentes internados em enfermaria, resistiu ao embate. Mas foram as pessoas, a sua dedicação 

e espírito de missão, o sentido de entreajuda, que fizeram com que a resposta fosse competente e efetiva.  

A primeira vaga da pandemia foi uma espécie de treino de endurance e de agilidade para a segunda e 

terceira vagas, das quais estamos agora a sair e sobre as quais, eventualmente, se escreverá no futuro. 

O outono de 2020 e o inverno de 2020/2021 levaram o SNS, não ao seu limite, mas a reinventar os seus 

próprios limites. E, uma vez mais, esteve à altura dos desafios a que foi submetido porque respondeu de 

forma sistémica e organizada. 

É frequente ouvir-se que o hospital A ou B foram mais eficientes, planearam melhor ou foram mais eficazes 

na resposta à pandemia. Estas afirmações fazem as delícias das televisões, reféns da ditadura das 

audiências e ignorantes da essência do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, pressionadas para formatar a 

realidade em modelos competitivos, de preferência no género reality show. Mas tais afirmações estão 

muito longe da realidade.  

A essência do SNS é colaborativa não é concorrencial. A sua força está na complementaridade e no trabalho 

em rede, na gestão coordenada dos meios e na avaliação tempestiva das necessidades. É esta 

complementaridade que assegura respostas integradas e garante a segurança dos cidadãos. 

Nenhuma organização de saúde, de forma isolada, teria conseguido resistir ao embate de uma procura tão 

avassaladora. Nenhum sistema concorrencial teria garantido resultados tão significativos, apesar das muitas 

vítimas. 

É por isso que a afirmação de que este ou aquele hospital ou centro hospitalar foi mais eficiente, carece de 

sentido porque ignora, muitas vezes por desconhecimento, outras de forma intencional, o carater sistémico 

do SNS. 

O CHUC foi sujeito à maior pressão da sua já longa história. Teve montado o maior dispositivo COVID de 

todo o SNS, com 500 camas alocadas ao internamento de doentes com SARS-CoV-2. Manteve-se como a 

instituição hospitalar de referência da Região Centro e recebeu doentes, para cuidados intensivos e para 

enfermaria, de praticamente todas as regiões do País, sempre de forma serena e organizada, sem nunca 

recorrer a soluções muito mediáticas, mas pouco recomendáveis na gestão dos fluxos da urgência, ao 

contrário do que aconteceu noutros pontos do País. 

Na segunda e terceira vagas, não houve confinamento até 22 de janeiro de 2021. A economia manteve-se a 

funcionar e a atividade clínica no CHUC manteve-se em níveis elevados, tendo sido implementadas soluções 

nunca, até então, ensaiadas. 

O bloco operatório do Hospital Pediátrico do CHUC foi parcialmente utilizado para cirurgia de ambulatório 

de adultos; o bloco operatório do Serviço de Medicina da Reprodução acolheu cirurgia de ambulatório de 

ginecologia; as equipas do serviço de oftalmologia mantiveram atividade cirúrgica em instalações externas 

contratadas para o efeito. Tudo isto foi feito com planeamento, com comunicação e com a enorme 

recetividade das Equipas. 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 11 

Importa, por conseguinte, desmistificar, para não dizer desmentir, a ideia errada que tem vindo a fazer 

caminho na opinião pública, alimentada pelas máquinas comunicacionais de algumas organizações, de que 

os Hospitais Públicos apenas trataram doença Covid e que foram os privados que no último ano se 

preocuparam com todas as outras patologias. Esta ideia é falsa e é importante combatê-la. 

O CHUC mostrou ser, não apenas eficiente, mas efetivo. Provou ser ágil e resiliente, contribuindo de forma 

decisiva para a agilidade e resiliência do sistema público de saúde, numa Região com os mais elevados 

índices de envelhecimento da sua população e em que esta unidade hospitalar é a única do grupo de 

hospitais em que se insere (Grupo E) ao contrário da Região Norte, com dois hospitais neste Grupo e de 

Lisboa e Vale do Tejo com três. 

Em ambientes complexos, e o combate à pandemia situa-se no mais alto nível de complexidade, resiliência, 

entendida como a capacidade de um sistema para absorver impactes externos e, ainda assim, manter as 

suas funções e estrutura básicas é, com frequência, sinónimo de sucesso. 

Efetividade e resiliência são, assim, dois conceitos chave para o sucesso do modelo de organização do CHUC 

que foi posto à prova, como nunca o havia sido, nesta pandemia. 

 

Lições da Pandemia 

Mas esta disrupção, que vivemos há um ano, veio também tornar evidente que, não obstante o SNS ser um 

sistema organizado e hierarquizado de serviços, no qual a componente hospitalar é apenas um dos seus 

subsistemas, em situações de crise são os hospitais quem garante a proteção das populações, assegurando 

as respostas que lhe competem e assumindo muitas das que outros níveis de cuidados deixam de 

assegurar. 

Importa, por conseguinte, consolidar todos os ganhos que, em sede de organização e de governação clínica, 

foram potenciados pela plasticidade da resposta. 

Em primeiro lugar a dimensão estratégica das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no 

relacionamento das unidades de saúde entre si e destas com os cidadãos. Embora o potencial tecnológico já 

estivesse disponível, a verdade é que foi a pandemia e as limitações de movimentos associadas, o motor 

para a generalização da utilização de soluções não presenciais que permitiram resolver uma imensidão de 

problemas dos cidadãos em geral e dos doentes em particular.  

É a necessidade de encontrar resposta para os problemas das pessoas que continuará a desafiar as 

organizações de saúde e as empresas produtoras de tecnologia de informação de comunicação para o 

desenho de soluções cada vez mais simples e eficazes e esse é um ganho inequívoco que resulta da 

pandemia. 

Uma outra lição a retirar é a importância do planeamento. Não é possível antecipar todas as variáveis de 

uma situação como a que vivemos e muito menos todas as suas potenciais consequências. No entanto, 

organizações que dedicam parte dos seus esforços ao planeamento plurianual dos seus recursos, da sua 

produção e dos seus investimentos, assentando o seu exercício de planeamento em modelos 

departamentais integrativos e clinicamente coerentes, estão mais bem preparadas para lidar com a 

incerteza, são mais fortes e conferem ao sistema uma plasticidade e uma resiliência acrescidas. 

O CHUC tem o seu modelo de governação clínica estabilizado e todos os departamentos - assumidos como 

níveis intermédios de direção técnica, por contraponto ao anterior modelo de organização assente em 

unidades de gestão intermédia (UGI) que constituíam níveis intermédios de gestão – estão já constituídos e 

os respetivos conselhos diretivos nomeados, dando assim corpo ao Regulamento Interno aprovado no inicio 

de 2020. 



 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 12 

A alteração (de UGI para Departamento) não é apenas semântica. Pelo contrário, é a assunção de que o 

driver da governação clínica é a efetividade clínica e não a eficiência. Mas não tenhamos ilusões, a eficiência 

na gestão dos recursos continua a ser determinante. O que acontece é que a efetividade clínica pressupõe 

que os melhores resultados se alcançam com a mais eficiente utilização dos recursos. De forma 

simplificada, a efetividade clínica pressupõe eficiência, enquanto que a eficiência técnica de per se, não 

garante efetividade clinica. 

Um outro ensinamento que a pandemia COVID-19 nos trouxe e que importa consolidar é o de que a 

resposta dada pelas unidades hospitalares não teria sido possível se não tivesse havido um reforço da sua 

autonomia. Um modelo centralizado de comando e controlo não teria podido responder aos desafios com 

que os hospitais se confrontam e os resultados teriam sido catastróficos. Importa consolidar níveis mais 

alargados de autonomia aos quais, inevitavelmente, terão que corresponder níveis mais exigentes de 

responsabilização pelos resultados, numa lógica “eyes on, hands off”. 

A importância estratégica da convergência de esforços entre as lideranças clínicas e a gestão de topo, entre 

a clinical governance e a corporate governance, é outra das lições a retirar. O foco na qualidade, que é 

“património” da governação clínica, não é incompatível, antes pressupõe níveis elevados de eficiência 

económica, que é o conceito nuclear da governação corporate. A visão estratégica do hospital do futuro 

supõe uma convergência, não apenas semântica destas duas agendas, mas um verdadeiro compromisso de 

combate à cultura de silo que tem dominado as nossas organizações e que a pandemia COVID-19 teve o 

condão de colocar em crise. 

Outro ensinamento, que é mais um contributo para reflexão futura, é o que resulta da necessidade de 

repensar o modelo de financiamento das unidades hospitalares. 

O modelo que tem vigorado nos últimos anos, assente na contratualização de determinados volumes de 

produção com base em preços unitários por linha de produção, constitui, enquanto modelo prospetivo, um 

avanço extraordinário quando comparado com os modelos de financiamento retrospetivos, baseados no 

histórico da despesa e sem quaisquer incentivos à eficiência, que vigoraram até meados da década de 90 do 

século passado. No entanto, a sua excessiva “obsessão” com o volume de produção cria um 

desajustamento que não é meramente conjuntural, com as atuais condições de prestação de cuidados de 

saúde e com as que se manterão no futuro. 

A pandemia veio introduzir, por razões de segurança, uma significativa lentificação dos processos 

assistenciais a par de um aumento de gastos, quer em bens de consumo (material de proteção individual, 

por exemplo) quer em bens de investimento (alterações estruturais, redefinição de circuitos, duplicação de 

equipamentos, etc). Numa palavra, os hospitais irão gastar mais para produzir menos. 

Por outro lado, cada vez mais se desenvolverão formas não presenciais de prestação de cuidados para as 

quais o atual modelo de financiamento não é sensível. 

Isto significa que a forma de financiar os hospitais terá que deixar de ser exclusivamente baseada no 

volume e integrar progressivamente conceitos como os de valor, reconfigurando e (re)calibrando o modelo. 

Este constitui um dos desafios mais estimulantes na “pilotagem” do sistema de saúde, sendo que o sentido 

de urgência na sua discussão é, inequivocamente, estimulado pela pandemia. 

Os desafios do Hospital do Futuro, no que respeita aos sistemas de climatização, às soluções tecnológicas 

de gestão de pressões e temperaturas, à segregação flexível de áreas “limpas” e “sujas”, à destruição de 

“paredes” e sua substituição por soluções modulares adaptativas, todos estes desafios e muitos outros que 

não conseguimos sequer formular, terão que ser equacionados pelos especialistas, assumidos pelos 

decisores e vertidos nos programas funcionais das unidades hospitalares a construir e a remodelar.  
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Mas a lição mais importante a retirar desta pandemia tem que ver com as pessoas. Aquele que podemos 

classificar como um dos mais perturbadores períodos da história da humanidade, tem permitido revelar as 

mais extraordinárias qualidades de superação, de entrega e de dedicação dos profissionais. 

O sentimento de pertença, partilhado pela generalidade dos profissionais de saúde, faz do CHUC uma 

poderosa Equipa de Equipas.  

 

Alguns Indicadores de Desempenho 

O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2020 procura evidenciar, com detalhe e com rigor, o 

desempenho económico-financeiro e operacional do CHUC. Ainda assim, vale a pena destacar alguns 

indicadores.  

A nível dos recursos humanos verificamos a progressiva e expectável alteração da estrutura dos vínculos 

laborais, com menos 3% de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas e mais 

5% de trabalhadores em regime de contrato de trabalho de direito privado. O número de contratos de 

trabalho a termo resolutivo incerto aumentou de forma muito significativa (de 109 em 2019 para 603 em 

2020), em virtude da necessidade de reforçar as equipas para o combate à pandemia. Trata-se, na sua 

maioria, de situações laborais que cessarão no momento em que a situação referente à Covid-19 esteja 

controlada e o Despacho n.º 540/2020 for revogado, antevendo-se, no entanto, alguma conflitualidade 

laboral associada à cessação desses vínculos precários que importa gerir com cuidado. 

Relativamente ao investimento, importa sublinhar a taxa de execução muito próxima dos 100%, com 

18,1M€ executados face aos 18,3M€ de dotação orçamental, sendo que, na estrutura da despesa de 

investimento, a componente de equipamento é responsável por 74% do total. 

Apresentamos de seguida alguns indicadores de desempenho que merecem destaque. Assim, verificamos 

uma substancial melhoria do EBITDA, um aumento significativo do volume de investimento, indispensável 

numa estrutura que apresenta evidentes sinais de obsolescência e uma assinalável redução do prazo médio 

de pagamento, de 251 dias em 2018, para 120 dias em 2020. 

Assinala-se igualmente uma importante redução do stock de dívida, quer no que se refere aos pagamentos 

em atraso (de 74,9M€ em 2018 para 4,4M€ em 2020), quer no que toca a arrears, de 115M€ em 2018 para 

27,2M€ em 2020. 

 
O Foco na Retoma 

A retoma da atividade normal é agora a principal prioridade e, para o efeito, o CHUC está a utilizar todos os 

instrumentos à sua disposição, desde o reforço do processo de contratualização interna, até à aprovação de 

planos de atividade adicional para recuperação das listas de espera, passando pela abertura à contratação 

externa de serviços, sempre que não seja possível responder à procura com base nos recursos internos. 

A expetativa é a de que o exercício de 2021 mantenha uma trajetória de melhoria dos principais indicadores 

de desempenho, de melhoria dos indicadores de acesso, de reforço do investimento e de cumprimento das 

principais ambições dos diferentes stakeholders. 

É no cumprimento destas expetativas que colocaremos todos os esforços, com foco no reforço dos 

instrumentos de controlo interno e no cumprimento dos principais objetivos estratégicos traçados para 

este mandato: (i) a remodelação do serviço de urgência, cujo concurso foi já lançado, (ii) a ampliação do 

serviço de medicina intensiva, (iii) a ancoragem do perfil assistencial do Hospital Geral dos Covões em torno 

da vertente ambulatória (consulta e cirurgia de ambulatório) e da cirurgia de alta resolutividade, a par da 

manutenção de focos de excelência, como a medicina do sono ou os implantes cocleares, (iv) a 

concretização dos investimentos já em curso na área da saúde mental e, finalmente, (v) a solução para o 
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novo serviço de obstetrícia e neonatologia, vulgarmente designado por “nova maternidade”, cujo 

adiamento sucessivo tem contribuído para um aumento exponencial do risco das grávidas, das puérperas e 

dos recém-nascidos, para uma desmotivação crescente dos profissionais e para um desperdício inaceitável 

de recursos públicos. 

 

Coimbra, 29 de maio 2021 

 
 
Carlos Santos 
 
Presidente do Conselho de Administração 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
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1.FACTOS QUE MARCARAM O ANO 2020 

 

1.1 Pandemia SARS-Cov-2 

“…and there are no more surgeons, urologists, orthopaedists, we are only doctors who 
suddenly become part of a single team to face this tsunami that has overwhelmed us…” 
Dr Daniele Macchine, Bergamo, Italy, 9 March 2020. 

Estamos a viver uma experiência única das nossas vidas tanto a nível profissional como pessoal, da qual 

ainda desconhecemos todas as suas consequências e impacto no nosso estilo de vida. Sabemos que se trata 

de uma catástrofe económica e social, com uma perda enorme de vidas humanas e com efeitos profundos 

nas relações interpessoais quer familiares quer em contexto comunitário. 

Neste contexto, e em concreto nos serviços assistenciais dum grande hospital como o CHUC, sentimos 

necessidades que nunca tínhamos sentido. Tornou-se necessário reformular espaços, estratégias, 

equipamento, mudar os processos e fluxos, reforçar os recursos humanos. Tornou-se necessário reinventar 

o hospital. 

A avaliação da situação exigiu uma abordagem acrescida, através de um plano robusto, dirigido às 

características conhecidas desta pandemia, adaptado às características da instituição (objetividade) e com 

um caracter dinâmico e flexível, permitindo antecipar problemas e estar à frente da pandemia. 

Plano esse que necessita de exigência de acompanhamento, decisão, coerência e comando. 

CHUC – Condicionantes especificas no planeamento:  

Experiência prévia em planos de contingência (nomeadamente sazonais como para o H1N1) 

Conhecimento da primeira vaga da pandemia 

Especificidades do CHUC (riscos e oportunidades) 

Dimensão e estrutura 

 

Vários polos hospitalares com tipologias diferentes; distância entre unidades; mais de 1.500 camas; 

profissionais (> 8.000); volume de produção (900 mil consultas, 100 mil sessões de hospital de dia; 300 mil 

urgências, 56,5 mil internamentos, 41 mil cirurgias) de acordo com dados de 2019; dimensão polo HUC 

(70% internamento; 66% consultas; 60% hospital de dia). 

Estrutura de recursos humanos 

Elevado número total e por edifício/serviço/unidade; especialização criando barreiras à utilização 

transversal (internatos); circulação com funções em várias unidades do CHUC - Hospital Geral (HG)-HUC; 

HUC – Maternidade Daniel de Matos (MDM) e Maternidade Bissaya Barreto (MBB); mobilidade com outras 

instituições públicas e privadas (lares, UCC, hospitais,..). 

Estrutura organizacional 

Serviços clínicos e não clínicos com atividade em vários hospitais do CHUC. 

Ensino pré – graduado (medicina, enfermagem...) e estágios clínicos integrados nas unidades de 

internamento. 

Carteira de serviços muito ampla 
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O único centro hospitalar português que integra na mesma estrutura: oncologia com hematologia e 

sarcomas; pediatria; transplantes hepáticos, renais, cardíacos e medula; queimados; centro trauma; entre 

outros; e com respostas assistenciais únicas ao nível regional e até nacional. 

Rede hospitalar 

Sem outras unidades (retaguarda ou outras) na sua área de influência direta; apenas um ponto de rede 

(SUB Arganil) o que condiciona uma procura sem filtro. Coabitação de todo o tipo de doentes, níveis de 

referenciação e referenciação. 

Demografia 

O índice de envelhecimento da população na região de Coimbra e na região Centro é significativamente 

mais elevado que a procura de outros centros hospitalares com as mesmas características. 

Especificidades unidades 

Edifícios separados com condições estruturas díspares, duplicação de estruturas para a mesma ação 

(maternidades), especificidade de unidades indicando planos próprios – Hospital Pediátrico (HP), Hospital 

Sobral Cid (HSC), maternidades; distância (com implicações no plano de transportes); instalações (circuitos 

e ventilação) e modelo funcional do polo HUC com 60% a 70% produção, coabitação 

internamento/ambulatório, hospital “aberto”.  

Um dia no polo HUC (ex. dia 14/10/2019: 2586 consultas/253 sessões Hospital de Dia/ 552 urgências/557 

doentes programas específicos/112 cirurgias/1007 doentes internados).  

Oportunidades 

Dimensão do internamento, proporcionando espaço para reorganizar e soluções; 

Capacidade técnica e dimensão de recursos humanos; 

Equipamento disponível e em alguns casos com redundância; 

Cultura de flexibilidade no internamento com vários processos de reorganização; 

Experiência em expansões e reorganizações nos Planos de Contingência para Temperaturas Adversas; 

Separação das áreas de pediatria e obstetrícia em unidades dedicadas, com circuitos independentes dos 

adultos;  

Presença de dois polos hospitalares gerais de adultos (incidência e gravidade da pandemia no adulto); 

Presença de equipamentos de urgência, cuidados intensivos e Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT); 

Unidades integradas em serviços únicos facilitando reorganização; 

Polo HG com parte da produção programada não prioritária ou prioritária absorvível num cenário de 

reorganização da atividade. 

 

Plano de Contingência (PC)  

Foram consideradas como determinantes para a implementação do PC:  

a. Capacidade instalada e limites para tratamento de doentes; 
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b. Escassez de recursos humanos, nomeadamente em contexto de pandemia; 

c. Carência de meios e recursos para a implementação e generalização das medidas de proteção 

individual para garantir o isolamento dos casos e a constituição de reservas; 

d. Compreensão e aplicação corretas das orientações técnicas e procedimentos nacionais, regionais e 

institucionais; 

e. Capacitação dos profissionais de saúde para a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) e medidas de controlo de infeção; 

f. Limitação de meios para a implementação de medidas ambientais organizacionais; 

g. Concretização de medidas, de acordo com o nível de risco, devido ao “delay” entre a decisão e a 

comunicação; 

h. Processos de desinformação devido à circulação de comunicados não oficiais ou de fontes não 

certificadas; 

i. Fornecimento de informações direcionadas e compreensíveis à população, para influenciar o seu 

comportamento e compreensão das limitações impostas durante o período de vigência do PC. 

Orientação geral para a adaptação da atividade assistencial no CHUC 

a. Redução muito precoce da circulação de pessoas (visitas, estudantes, estagiários, doentes, 

profissionais) ao mínimo estritamente indispensável; 

b. Suspensão das autorizações de acumulação de funções com atividade privada; 

c. Constituição de equipas de trabalho multidisciplinares com médicos de várias especialidades para 

ultrapassar a escassez de recursos humanos específicos, com coordenação em cada enfermaria ou 

unidade de médicos das especialidades com maior competência técnica para a doença por COVID-

19; sempre que possível em espelho (hospital/domicílio), rotativas, que garantissem a laboração 

contínua dos serviços, em casos de infeção dos seus profissionais numa primeira fase e  

d. Circuitos separados para profissionais em termos de consulta/urgência/enfermaria; 

e. Circuitos separados entre equipas dos diferentes hospitais do CHUC; 

f. Teletrabalho; 

g. Rastreio preventivo dos doentes cirúrgicos e destinados ao internamento; 

h. Atenção permanente e intervenção imediato em focos de contágio dos doentes (doentes 

assintomáticos e admitidos para o tratamento de outras patologias), testagem de contactantes de 

doentes e profissionais infetados;   

i. Testagem massiva dos doentes, o seu isolamento em “enfermarias tampão”, enquanto aguardam 

resultado, casos positivos internados em áreas COVID-19;  

j. Testagem de profissionais no regresso ao local de trabalho habitual, após a fase aguda da pandemia 

k. Manutenção de toda a atividade dos serviços de urgência;  

l. Manutenção da realização de todas as primeiras consultas triadas como prioritárias e muito 

prioritárias; 

m. Manutenção da avaliação das restantes consultas; 

n. Preferência pela realização de consultas sem a presença do doente; 
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o. Manutenção de toda a atividade cirúrgica urgente, oncológica e toda a atividade cirúrgica 

programada com prioridade clínica muito prioritária e prioritária, ponderando o risco /benefício do 

doente; 

p. Retirada de ambulatório de áreas de internamento;  

q. Redução do número de camas por quarto. 

Resposta específica projetada para COVID-19 

Disponibilizar para o doente COVID-19, uma resposta de dimensão e nível adequados e em local e tempo 

corretos. Para isto, o CHUC definiu diversos níveis de resposta a ativar, para os cuidados intensivos e para o 

internamento. Foram alocados, na sua máxima expressão, a esta finalidade: 

Internamento: 

- 428 camas para doentes “estáveis” (183 no polo HG e 245 no polo HUC);  

- 43 camas para doentes críticos nível III, (28 no polo HG e 15 no polo HUC, com posterior 
capacidade de expansão prevista para mais 8 camas o que não chegou a ser necessário 
ativar); e 39 para doentes crítico de nível 2 (16 no polo HG e 23 no polo HUC). 

Espaços afetos à resposta: 

-  HG – Urgência, Hemodiálise, Cuidados Intensivos com expansão posterior para a área da 
cirurgia de ambulatório e bloco operatório, Adaptação do bloco operatório para doentes 
COVID-19. Criação de uma unidade de cuidados intermédios e alocação de várias 
enfermarias para resposta COVID-19 (medicina interna, cirurgia e ortopedia) com alocação 
de toda a capacidade de internamento do HG à resposta COVID-19; 

- HUC – Serviço de Doenças Infeciosas numa primeira fase e depois alocação de várias 
enfermarias à resposta COVID-19 (ORL, dermatologia, cirurgia vascular, ortopedia D, uma 
enfermaria de medicina interna, uma enfermaria de ginecologia); criação de raiz (na 
garagem da CCT e Serviço de Formação) de uma unidade de cuidados intensivos para 15 
doentes em pressão negativa; 

- HP - áreas da urgência, de enfermaria e uma sala do bloco operatório; 

- Restantes espaços do CHUC. 

Número de doentes com COVID-19 tratados de outubro de 2020 a março de 2021: 2473 doentes "estáveis" 

com uma média etária de 69 anos e 238 doentes "críticos" com uma média etária de 61 anos. 

Alguns exemplos relevantes de preparação da resposta: 

Adaptação de espaços destinados especificamente para COVID-19:  

- No polo HG, previamente à entrada em uso para COVID-19, instalação de pressão 
negativa na Unidade de Cuidados Intensivos e na enfermaria de Medicina F que foi 
destinada a cuidados intermédios;  

- No polo HP adaptou-se o espaço para instalação do Laboratório de Virologia dedicado a 
SARS-CoV-2 e instalação de pressão negativa em gabinete da urgência e em sala 
operatória. 

- No polo HUC registaram-se várias intervenções para adaptação dos circuitos e das 
condições de internamento dos doentes, instalando-se pressão negativa em vários locais 
(sala operatória do BOC - Bloco Operatório Central, unidade de cuidados intensivos do 
piso -1 e na UCIM), adaptação da garagem no edifício CCT para acolher 15 camas de 
Cuidados Intensivos de COVID-19; instalação de contentores na urgência dos polos HUC e 
HP para poder aumentar a capacidade de resposta aos doentes respiratórios, assegurando 
a manutenção de circuitos independentes para doentes respiratórios/suspeitos e outros. 
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Constituição de um Gabinete de Crise destinado a reunir, tanto quanto possível em tempo real, informação 

sobre a evolução da situação de pandemia e, simultaneamente, transmitir a todos os níveis da organização 

as orientações indispensáveis ao cumprimento do Plano de Contingência, uma vez que, em situação de 

emergência, não é exequível o recurso ao funcionamento tradicional dos canais de comunicação através 

das diversas hierarquias profissionais. O Gabinete de Crise integrou a Direção Clínica, Direção de 

Enfermagem, Diretor do Serviço de Urgência, Gestor do Risco Clínico e coordenadora do GCL-PPCIRA, como 

núcleo central da estrutura de coordenação do Plano de Contingência, bem como os demais membros do 

Conselho de Administração (CA). 

Funcionamento contínuo da Urgência do HG (Covões): alargamento do horário de funcionamento da 

Urgência do HG, para 24 horas diárias, nos sete dias da semana, a partir de 23 de março, com dedicação, 

em exclusivo, a doentes COVID-19. 

Circuitos dos doentes nos HUC: 

Criação de dois fluxos na Urgência: um para doentes com queixas respiratórias, outro para os restantes 

doentes; com necessidade de expansão para o exterior com contentores dedicados a essa função; 

Criação de enfermarias tampão para internar doentes enquanto aguardam resultado de teste; 

Dedicação de salas operatórias para doentes suspeitos ou positivos que não tenham condições para serem 

transferidos para o Bloco Operatório do HG; 

Encerramento de enfermarias para acolher doentes em caso de ocorrência de surtos noutra enfermaria e 

para acolher eventual afluxo inusitado de COVID-19 (ORL, dermatologia, cirurgia vascular, ortopedia D, uma 

enfermaria de medicina interna, uma enfermaria de ginecologia); 

Redução da lotação das enfermarias. 

Criação de bolsas de recursos humanos médicos: especialistas e internos de todas as especialidades de 

forma a constituir equipas multidisciplinares para ir alocando às enfermarias e unidades que foram sendo 

abertas consoante a evolução da pandemia. 

Incremento das consultas não presenciais. 

Intensificação do Programa de Entrega de Medicamentos em Proximidade (PEMProx) do CHUC: a 25/5 de 

2020, foi ultrapassado o número de 5.000 doentes incluídos neste Programa, envolvendo mais de 800 

farmácias comunitárias. 

Linhas de apoio COVID-19. 

Linha Verde de Apoio para doentes;  

Linha de Apoio Psico-Emocional (população e profissionais de saúde); 

Linha de Apoio Emocional Pediátrica; 

Instalação de laboratórios dedicados à deteção de infeção por SARS-CoV-2. 

 

1.2 Iniciativas 

Apesar do contexto pandémico vivido, o CHUC mantém a dinâmica própria de uma instituição do seu nível, 

importando dar nota das principais iniciativas, concretizações e reconhecimentos que foram desenvolvidas/ 

obtidas em 2020. 

O serviço de Ortopedia introduziu mais uma técnica inovadora para tratamento dos doentes. Uma equipa 

de cirurgia do joelho liderada pelo Dr. João Oliveira em colaboração com o Banco de Tecidos Ósseos 
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liderado pelo Professor Doutor Fernando Judas procedeu à implantação de enxerto osteocondral fresco, o 

que representou uma introdução de uma técnica inovadora em Portugal. 

Em 2020 o CHUC participou nos primeiros transplantes renais cruzados realizados em Portugal e que 

envolveram o CHUC e o CHUP num caso e o CHUC, o CHUP e o CHULN noutro. 

O serviço de Neurocirurgia implantou, pela primeira vez em Portugal, uma nova geração de 

neuroestimuladores medulares para tratamento da dor crónica. O procedimento consiste na introdução de 

elétrodos na zona epidural torácica ou cervical, sendo uma das terapêuticas mais modernas e eficazes no 

tratamento de quadros específicos de dor crónica.  

O CHUC lançou a iniciativa “Mensagem H2 – MSH2”, que consiste em fazer chegar a cada doente internado 

mensagens de solidariedade enviadas pelos seus familiares e amigos. Esta iniciativa insere-se no “Projeto 

H2 – Humanizar o Hospital”, tendo sido criada para atenuar a situação de isolamento em que se encontram 

os doentes internados. 

O CHUC participou num evento para assinalar o dia “What Matters to You”, num formato virtual e com 
testemunhos sobre “O que é importante para si… em tempo de Pandemia?”, dando continuidade à 
iniciativa iniciada pelo CHUC em Portugal em 20201.  

Foi colocado, pela primeira vez no CHUC, um novo tipo de implantes auditivos em dois doentes com surdez, 

através da Unidade de Implantes Cocleares do Serviço de Otorrinolaringologia. Trata-se de “implantes de 

condução óssea transcutâneos ativos" que fazem estimulação do ouvido médio, fazendo uma cobertura de 

outro tipo de deficiência auditiva. 

O CHUC foi o primeiro centro transplantador de fígado, em Portugal, a utilizar o VitaSmart, um 

equipamento que permite um melhor aproveitamento de órgãos para transplante. Este equipamento 

desempenha um importante papel na estratégia nacional da atividade de colheita e transplantação, 

nomeadamente ao preservar e recondicionar a integridade dos órgãos colhidos para transplante, 

maximizando a sua taxa de utilização para este fim. 

A equipa de neurocirurgia implantou, pela primeira vez em Portugal, um dispositivo inovador numa vítima 

de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico que permite combinar uma irrigação automatizada com 

uma aspiração controlada, através de um cateter de duplo lúmen. O cateter é introduzido dentro do 

ventrículo, favorecendo assim uma drenagem mais completa e reduzindo a possibilidade de bloqueio do 

cateter, permitindo ainda uma monitorização contínua da pressão intracraniana, tudo apenas num único 

sistema. Com este novo dispositivo, implantado pela primeira vez no CHUC e em Portugal, contribui-se para 

a melhoria significativa dos resultados do tratamento desta grave patologia, que tem uma mortalidade 

superior a 50%, aos 30 dias 

O CHUC foi o primeiro hospital público português a realizar um alotransplante osteocartilagíneo maciço 

fresco por uma equipa do serviço de Ortopedia. Para tal, em muito contribuiu o facto de o CHUC possuir um 

Banco de Tecidos Ósseos que tem assumido ao longo dos anos um papel fulcral a nível nacional, dando 

resposta não só às necessidades do hospital, mas também à cedência de homoenxertos ósseos para outras 

instituições nacionais, salientando, deste modo, a sua importância estratégica ao nível da potenciação da 

oferta cirúrgica a nível regional e nacional. 

 

1.3 Concretizações 

Foi realizado o upgrade do equipamento de TC localizado no HG e a remodelação das respetivas 

instalações, para adaptação dos circuitos ao contexto da pandemia de COVID-19. 

 
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tXni7umM0UE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=tXni7umM0UE&feature=youtu.be


 

  

 

Relatório e Contas 2020 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 21 

Em 2020 entrou em funcionamento a primeira sala operatória híbrida do CHUC, utlizada quer para o 

desenvolvimento da intervenção estrutural complexa, quer para a realização de procedimentos híbridos da 

cirurgia cardíaca e da cirurgia vascular. Com a entrada em funcionamento desta sala, iniciou-se, também, a 

implantação percutânea de válvula aórtica (TAVI) no CHUC e, por inerência, na Região Centro, tendo o 

primeiro procedimento deste género sido realizado no CHUC em março de 2020. 

Em 2020 iniciou-se o processo de aquisição de dois novos aceleradores lineares e da remodelação da rede 

de informação oncológica do Serviço de Radioterapia, que ficou concluído já no início de 2021 com a 

instalação do primeiro equipamento. A aquisição de dois equipamentos TrueBeam, em conjunto com o 

acelerador TrueBeam já existente no CHUC desde 2016, permitirá a todos os nossos doentes o acesso a 

tratamentos através das técnicas atualmente recomendadas, nomeadamente imagem guiada (IGRT), 

intensidade modulada (IMRT), arcoterapia com intensidade modulada (VMAT) e técnicas de sincronização 

com base no ciclo respiratório do doente, vindo assim potenciar a capacidade de tratamento instalada de 

acordo com os mais elevados padrões de qualidade técnica e científica. Um dos aceleradores integra a 

valência de Radiocirurgia, até ao momento inexistente neste Centro Hospitalar. 

Foi implementado o programa de oxigenação extra-corpórea (ECMO) aplicado em doentes COVID-19 

(resgatados vários doentes em Hospitais da ARS Norte, Centro e Sul), realizado em mais de 15 doentes. 

Em 2020 entrou em funcionamento o novo armazém central para o armazenamento de medicamentos e 

produtos farmacêuticos. Este novo armazém permite maior segurança, acesso controlado aos 

medicamentos e melhor gestão de recursos humanos e maior eficiência dos procedimentos de trabalho, 

por via da sua centralização, normalização de processos e ganhos na gestão centralizada de stocks.  

 

1.4 Reconhecimentos e Prémios 

Bolsa Tecnifar de Cefaleias 2020 - Prevalência e caracterização da enxaqueca vestibular numa população 

pediátrica 2020. Prémio para melhor Comunicação, Reunião Virtual de Cefaleias 2020 – Headache service 

quality: evaluation of quality indicators in primary health-care units. 1º Premio na competição Post N'Speak- 

Autism Spectrum Disorder seen through brain organoids - a Portuguese cohort characterization. In4Med IX 

Faculdade de Medicina da universidade de Coimbra, Coimbra 28 e 29 fevereiro2020. 

Bolsa D. Manuel de Mello - Neuroimagem multimodal no Primeiro Episódio Psicótico: a procura por 

biomarcadores de resposta ao tratamento. O projeto tem como objetivo melhorar o prognóstico e a 

qualidade de vida das pessoas que sofrem de doenças mentais graves, como a esquizofrenia, pretende 

investigar, através de métodos de Inteligência Artificial e de técnicas de neuroimagem, como a Ressonância 

Magnética e a PET (Tomografia por Emissão de Positrões), as diferenças na conetividade e química do 

cérebro dos doentes, desde o primeiro episódio psicótico, por forma a identificar biomarcadores que 

poderão indicar precocemente o tratamento mais adequado e personalizado para cada doente, 

contribuindo, assim, para a melhoria do prognóstico e qualidade de vida de quem sofre destas doenças. 

O laboratório de Neurossonologia do serviço de Neurologia foi reconhecido como como Centro de 

Referência Europeu pela European Academy of Neurology (EAN) e pela European Society of Neurosonology 

and Cerebral Hemodynamics (ESNCH), integrando o grupo dos primeiros 20 centros europeus reconhecidos 

nesta área. 
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2.SOBRE O CHUC 

 

2.1 Apresentação  

O CHUC resulta da fusão de várias unidades hospitalares, por força do Decreto-lei n.º 30/2011, de 2 de 

março: os HUC, que incluíam a MDM; o Centro Hospitalar de Coimbra, que incluía o HG, o HP e a MBB e o 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra que incluía os hospitais de Sobral Cid, do Lorvão e o Centro de 

Recuperação de Arnes. 

O CHUC é um centro hospitalar de referência de âmbito regional e nacional para um número significativo de 

patologias de elevada complexidade e tem o reconhecimento, pelas instâncias competentes, de um número 

elevado de centros de referência para patologias complexas e/ou raras que exigissem um grau superior de 

diferenciação profissional, técnica e científica. 

Constituiu, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Consórcio Académico Clínico de 

Coimbra, criado através da Portaria nº 353/2015, de 13 de outubro, tendo ainda múltiplos protocolos e 

acordos de colaboração com instituições do ensino superior e de investigação, públicas e privadas. 

O CHUC concentra a sua atividade em vários polos, os HUC, HG, MDM, MBB, HSC e HP. 

O polo HUC compreende três blocos específicos: o Bloco Central, onde se concentra a grande maioria das 

valências com a maioria das camas de internamento e uma Urgência Polivalente; o Edifício de São 

Jerónimo, dedicado a áreas de ambulatório e ao Serviço de Patologia Clínica, em particular com o 

“Corelab”, e o Bloco de Celas localizado nas imediações do Bloco Central, onde se localizam algumas 

enfermarias de Ortopedia, a Cirurgia Maxilo-Facial, a Estomatologia e a Cirurgia Plástica e Queimados. 

Próximo do polo HUC, situa-se o polo HP, onde são oferecidos cuidados pediátricos incluindo uma Urgência 

Pediátrica que, desde fevereiro de 2011, alargou o seu atendimento à faixa etária dos 14 aos 18 anos. 

Deslocalizadas da área próxima do campus hospitalar dos HUC, situam-se a MDM, onde funcionam os 

Serviços de Obstetrícia A e Neonatologia A, e a MBB onde funcionam os Serviços de Obstetrícia B e 

Neonatologia B.  

Na margem esquerda do Mondego, em São Martinho do Bispo, encontra-se o polo HG com vertente 

assistencial de internamento de adultos para algumas especialidades, bem como vertente de ambulatório, 

em que se inclui a cirurgia de ambulatório, e uma urgência polivalente. O polo HSC, dedicado 

exclusivamente à Saúde Mental, está situado na periferia de Coimbra, a 7 Km da cidade. 
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Um dia no CHUC  
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2.2 Missão, Visão, Valores e Objetivos 

No presente capítulo são apresentados apenas a Missão, a Visão, os Valores e os Objetivos da Instituição, 

sendo os restantes aspetos relacionados com o Governo da Sociedade tratados no Relatório do Governo 

Societário. 

O 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 translacional 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. 

 

2.3 Orientação Estratégica 

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.  
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Análise SWOT 

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).

 

O CHUC manter-se-á como Hospital de referência para a região. Neste sentido, pretende o CHUC 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 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 
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desenvolvimento, numa ligação forte à Academia no âmbito do Centro Académico Clinico de Coimbra, na 

consolidação dos Centros de Referência e na participação em redes de referência europeias. 

 

2.4 Estrutura Orgânica 

Em janeiro de 2020, foi homologado o Regulamento Interno do CHUC, no qual se estabelece uma estrutura 

organizacional assente em Departamentos e em Centros de Responsabilidade Integrados (CRIs), enquanto 

níveis de direção técnica e de gestão cuja atividade assenta nos princípios da descentralização de 

competências e de responsabilidades aproximando a tomada de decisões dos níveis efetivos em que esta 

necessita de ser tomada em tempo.  

A extinção das Unidades de Gestão Intermédias e sua substituição por Departamentos, enquanto níveis 

intermédios de direção técnica, pretende alinhar a estrutura organizacional com a visão estratégica 

consagrada na lei, com foco no primado do doente e no iniludível relevo dos profissionais na geração de 

resultados de excelência dos cuidados de saúde prestados e nos ganhos de eficácia e de eficiência, 

promovendo ainda uma visão evolutiva, através da convergência das visões da governação clínica e da 

corporate governance.  

A definição da constituição dos Departamentos e dos Serviços ou áreas assistenciais que integrarão CRI é 

um processo que se desenvolveu durante o ano 2020, mas que, fruto das circunstâncias excecionais vividas, 

não foi possível concluir, sendo uma das prioridades do CA para 2021. Durante o ano de 2020 o modelo 

continuou assente num modelo misto de Departamentos e Unidades de Gestão Intermédias e CRI, 

apresentando-se a estrutura à data de elaboração do presente Relatório: 

• 
DEPARTAMENTO DE CORAÇÃO E VASOS 
Cardiologia 
Cirurgia Cardiotorácica 
Cirurgia Vascular 

 
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA 
Hematologia Clínica 
Oncologia Médica  
Radioterapia  

 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA E 
GASTRENTEROLOGIA 
Cirurgia Geral 
Gastrenterologia 
 
DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA, UROLOGIA E 
TRANSPLANTAÇÃO RENAL 
Nefrologia 
Urologia e Transplantação Renal 
 
DEPARTAMENTO DE MCDT 
Anatomia Patológica 
Imagem Médica 
Medicina Nuclear  
Patologia Clínica 
Sangue e Medicina Transfusional 

 

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA, 
OBSTETRÍCIA, REPRODUÇÃO HUMANA E 
NEONATOLOGIA 
Ginecologia 
Medicina da Reprodução  
Neonatologia A e Neonatologia B 
Obstetrícia A e Obstetrícia B  
  
 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
Cardiologia Pediátrica 
Centro Desenvolvimento Criança  
Cirurgia Pediátrica  
Genética Médica 
Oncologia Pediátrica 
Ortopedia Pediátrica 
Pediatria Ambulatória 
Pediatria Médica  
Pedopsiquiatria 
Urgência Pediátrica  
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos 
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NÃO INTEGRADOS  
Anestesiologia 
Blocos Operatórios Centrais 
Cirurgia Maxilo-Facial  
Cirurgia Plástica e Queimados  
Dermatologia  
Centro Medicina do Sono  
Endocrinologia 
Estomatologia 
Imunoalergologia 
Infeciologia  

 
Medicina Física e Reabilitação 
Medicina Intensiva 
Medicina Interna 
Neurocirurgia 
Neurologia  
Ortopedia 
Otorrinolaringologia 
Pneumologia 
Reumatologia 
Urgência Geral 
 

CRI OFTALMOLOGIA 
 

CRI PSIQUIATRIA 
 

 

 
2.5 Área de Influência 

Figura 1 - Mapa da Região Centro 

 

 
Fonte de dados: INE 
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3.ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

3.1 Produção 

No presente capítulo apresenta-se o movimento assistencial realizado nos anos de 2018, 2019 e 2020, 

assim como as variações entre os anos 2019 e 2020. 

Como já referido, toda a atividade assistencial do CHUC no ano de 2020 ficou marcada pelo direcionar 

de esforços para o combate à pandemia COVID-19, obrigando à reconfiguração de toda a atividade 

assistencial para ser possível dar resposta aos doentes infetados com o vírus. 

A necessidade de proceder a adaptações de espaços físicos e circuitos para responder adequadamente a 

todos os desafios que nos foram colocados durante este ano teve impacto em todas as linhas de 

produção. 

Também o receio sentido pelos utentes, e os confinamentos e restrições de circulação impostos, 

afetaram a utilização dos serviços de saúde hospitalares, registando uma grande redução na procura, 

muito visível nos episódios de urgência e nas referenciações dos cuidados de saúde primários.  

 

A. Internamento 

Uma das medidas adotadas pelo CHUC para uma resposta mais adequada à pandemia foi afetar o Polo 

HG exclusivamente ao tratamento e internamento de doentes COVID-19. Tal medida implicou que toda 

a atividade assistencial que as diversas especialidades desenvolviam naquele polo fosse transferida para 

o Polo HUC ou suspensa e, que a lotação de internamento fosse sendo ajustada às necessidades diárias 

e exclusivamente afeta a doentes COVID-19. Existiram ao longo do ano várias reduções na lotação e 

concentração de cuidados, o que implicou uma redução da atividade de internamento.  

A lotação de agudos, em 31 de dezembro de 2020 era de 1.608 camas, o que representa uma redução 

de 96 camas em relação ao ano anterior. O número de camas de doentes residentes e forenses 

manteve-se inalterado em 14 e 110 respetivamente, existindo apenas uma redução de 2 camas na 

Reabilitação Psicossocial.  

O número de doentes saídos agudos foi de 44.652, registando um decréscimo de 20,99% em relação ao 

ano anterior, que corresponde a menos 11.862 doentes. Esta diminuição deve-se ao impacto que a 

pandemia teve na reformulação e suspensão em todas a linhas de produção que, direta ou 

indiretamente, estão relacionadas com o internamento de doentes.  
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Quadro 1 - Resumo do Internamento 

   Lotação 1.880 1.846 1.750 - -96

   Lotação - Agudos 1.736 1.702 1.608 - -94

   Lotação - Reabilitação Psicossocial 20 20 18 - -2

   Lotação - Residentes 14 14 14 - 0

   Lotação - Forenses 110 110 110 0

Doentes Saídos - Agudos 58.126 56.514 44.652 -20,99% -11.862

Doentes Saídos /Cama - Agudos 33,5 33,2 27,8 -16,4% -5,44

Demora Média (Agudos) 8,56 8,63 9,11 - 0,48

Taxa de Ocupação 77,2% 78,1% 68,5% - - 9,6 p.p.

Doentes em Tratamento - Residentes/Forenses 110 121 110 -9,1% -11

   Reabilitação Psicossocial 6 7 2 -71,4% -5

   Residentes 11 11 12 9,1% 1

   Forenses 93 103 96 -6,8% -7

N.º Dias Internamento - Residentes/Forenses 45.846 46.173 41.615 -9,9% -4.558

   N.º Dias  de Internamento Doentes Reabilitação 

Psicossocial
5.505 5.364 2.755 -48,6% -2.609

   N.º Dias  de Internamento Doentes Residentes 4.110 4.374 4.082 -6,7% -292

   N.º Dias  de Internamento Doentes Forenses 36.231 36.435 34.778 -4,5% -1.657

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

INTERNAMENTO ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020
Var. %         

20/19

Var. Abs                 

20-19

 
 
A diminuição acentuada do número de camas para doentes agudos não COVID-19 implicou uma 

diminuição de doentes saídos como acima indicado, o que se refletiu também no indicador doente 

saído/cama (agudos), que apresentou um decréscimo de 16,4% correspondendo a cerca de menos 5 

doentes por cama. A demora média foi de 9,1 dias no ano 2020, aumentando em relação ao ano 

anterior, sendo ainda assim a 3ª melhor do grupo de hospitais a que o CHUC pertence (Grupo E). Como 

consequência dos fatores referidos anteriormente, também taxa de ocupação diminuiu 9,6 p.p. em 

relação ao ano anterior ficando nos 68,5%. 

O número de doentes saídos (agudos) distribuiu-se pelas várias especialidades existentes no CHUC, 

conforme apresentado no quadro que se segue: 
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Quadro 2 - Internamento por Especialidade 

ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

  Cardiologia 4.095 4.150 2.876 -30,7% -1.274

  Cardiologia Pediátrica 144 180 153 -15,0% -27

  Cirurgia Cardiotorácica 2.031 1.805 1.367 -24,3% -438

  Cirurgia Geral 6.373 6.191 4.984 -19,5% -1.207

  Cirurgia Maxilo-Facial 898 811 491 -39,5% -320

  Cirurgia Pediátrica 632 642 520 -19,0% -122

  Cirurgia Plástica e Queimados 853 711 686 -3,5% -25

  Cirurgia Vascular 949 950 847 -10,8% -103

  Covid Intensivos - - 33 - -

  Covid - - 926 - -

  Dermatologia 471 516 362 -29,8% -154

  Endocrinologia 642 619 352 -43,1% -267

  Estomatologia - - 8 - -

  Gastroenterologia 1.498 1.414 957 -32,3% -457

  Ginecologia 1.999 1.951 1.732 -11,2% -219

  Hematologia Clínica 1.160 1.148 1.044 -9,1% -104

  Imuno-alergologia 103 64 28 -56,3% -36

  Infecciologia 638 607 323 -46,8% -284

  Medicina Interna 8.226 7.865 5.998 -23,7% -1.867

  Medicina Nuclear 72 99 71 -28,3% -28

  Nefrologia 948 869 664 -23,6% -205

  Neonatologia 337 264 266 0,8% 2

  Neurocirurgia 1.830 1.840 1.413 -23,2% -427

  Neurologia 2.443 2.434 2.017 -17,1% -417

  Obstetrícia 5.678 5.548 5.191 -6,4% -357

  Oftalmologia 718 725 639 -11,9% -86

  Oncologia Médica 199 187 - - -

  Oncologia Pediátrica 435 496 415 -16,3% -81

  Ortopedia 4.088 4.111 3.196 -22,3% -915

  Ortopedia Pediátrica 625 670 491 -26,7% -179

  Otorrinolaringologia 1.719 1.561 1.034 -33,8% -527

  Pediatria Médica 663 630 480 -23,8% -150

  Pedopsiquiatria 59 63 57 -9,5% -6

  Pneumologia 1.922 1.711 1.246 -27,2% -465

  Psiquiatria (Agudos) 1.131 993 756 -23,9% -237

  Reumatologia 119 143 63 -55,9% -80

  Serviço de Medicina Intensiva 209 253 169 -33,2% -84

  Urologia 2.876 3.091 2.236 -27,7% -855

  U. Cuidados Intermédios 580 532 358 -32,7% -174

  U.C.I. Pediatria 129 116 83 -28,4% -33

  Un. Cuidados Paliativos Pediátricos - - 25 - -

  Unid. Transp. Hepática Ped. e Adultos 634 554 95 -82,9% -459

TOTAL DE DOENTES AGUDOS CHUC 58.126 56.514 44.652 -21,0% -11.862

  Psiquiatria (Crónicos) 117 121 92 -24,0% -29

TOTAL CHUC 58.243 56.635 44.744 -21,0% -11.891

Fonte de dados : Relatório do Movimento Ass is tencia l  do CHUC Ano 2020 e anos  anteriores

ESPECIALIDADE

Nº DOENTES SAÍDOS Var. %            

D. Saídos      

20/19

Var. Abs                      

D. Saídos        

20-19
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A redução do número de doentes saídos no ano 2020 está diretamente relacionada com a pandemia e 

as implicações que esta teve na prestação de cuidados. 

O gráfico que se segue apresenta a proveniência dos doentes para internamento no CHUC, 

considerando os 10 distritos com maior afluência no ano 2020: 

 

Gráfico 1 - Proveniência no Internamento  

Fonte de dados: Relatório do M ovimento Assistencial do CHUC Ano 2020
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No gráfico apresentado, verifica-se que a maioria dos doentes internados no CHUC provém do Distrito 

de Coimbra e de outros distritos da Região Centro de acordo com a sua área de influência, sendo 

diminuta a percentagem de doentes provenientes do resto do País. 

B. Atividade Cirúrgica 

A pandemia afetou grandemente toda atividade cirúrgica, tendo a cirurgia programada não prioritária e 

urgente sido suspensa a partir de 17 de março e retomada apenas a partir de junho, verificando-se um 

decréscimo de atividade em todos os tipos de cirurgia. 

Assim, a cirurgia programada apresentou um decréscimo de 25,69% em relação ao ano anterior, 

maioritariamente na cirurgia de ambulatório, onde o decréscimo foi de 30,1%, que correspondeu a 

menos 6.217 doentes operados.  

A ativação do Plano de Contingência implicou o encerramento da Unidade de Cirurgia de Ambulatório 

(UCA) do CHUC, localizada no HG, de 17 de março a 18 de maio, justificando o acentuado decréscimo 

registado na cirurgia de ambulatório. Em novembro, com a necessidade de ativação dos níveis II e III do 

doente crítico, os blocos operatórios do HG (Central e UCA) foram encerrados e convertidos em 

enfermarias de doentes críticos COVID-19, reduzindo, novamente, a capacidade cirúrgica programada 

do CHUC. 

A cirurgia urgente acompanhou a cirurgia programada apresentando um decréscimo de 23,8%. 

Quadro 3 - Resumo dos Doentes Operados 

Nº DOENTES OPERADOS ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020
Var. %      

20/19

Var. Abs.        

20-19

Programados: 32.473 33.871 25.169 -25,69% -8.702

    Convencional 13.186 13.230 10.745 -18,8% -2.485

    Ambulatório 19.287 20.641 14.424 -30,1% -6.217

Urgente 7.278 7.312 6.227 -14,84% -1.085

TOTAL 39.751 41.183 31.396 -23,8% -9.787

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores
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No quadro que se segue podemos observar a evolução do número de doentes operados por 
especialidade e por tipo de cirurgia (programada convencional, programada ambulatório e urgente). 

 
Quadro 4 - Doentes Operados por Especialidade 

Ano 

2018

Ano 

2019

Ano 

2020

Ano 

2018

Ano 

2019

Ano 

2020

Ano 

2018

Ano 

2019

Ano 

2020

Ano 

2018

Ano 

2019

Ano 

2020

Cirurgia Cardiotorácica 1.486 1.347 1.066 0 1 3 174 131 90 1.660 1.479 1.159 -21,6% -320

Cirurgia Geral 2.431 2.477 1.701 1.513 1.594 1.413 1.553 1.426 1.202 5.497 5.497 4.316 -21,5% -1.181

Cirurgia Maxilo-Facial 496 505 395 588 614 329 73 80 49 1.157 1.199 773 -35,5% -426

Cirurgia Pediátrica 256 274 205 584 668 423 627 697 660 1.467 1.639 1.288 -21,4% -351

Cirurgia Plástica e Queimados 818 704 589 464 520 230 79 105 185 1.361 1.329 1.004 -24,5% -325

Cirurgia Vascular 448 461 433 407 402 178 418 360 301 1.273 1.223 912 -25,4% -311

Dermatologia 109 114 91 564 611 629 2 0 0 675 725 720 -0,7% -5

Estomatologia 7 6 5 486 511 439 13 7 10 506 524 454 -13,4% -70

Ginecologia 1.383 1.386 1.296 1.907 1.866 1.311 90 140 155 3.380 3.392 2.762 -18,6% -630

Neurocirurgia 666 759 587 295 255 173 547 546 540 1.508 1.560 1.300 -16,7% -260

Obstetrícia 215 168 162 30 0 0 1.471 1.425 1.294 1.716 1.593 1.456 -8,6% -137

Oftalmologia 470 508 578 10.648 11.477 7.970 256 311 278 11.374 12.296 8.826 -28,2% -3.470

Ortopedia 1.969 2.076 1.701 715 767 300 863 827 587 3.547 3.670 2.588 -29,5% -1.082

Ortopedia Pediátrica 259 295 278 81 155 60 243 277 223 583 727 561 -22,8% -166

Otorrinolaringologia 919 815 621 490 610 407 111 148 88 1.520 1.573 1.116 -29,1% -457

Urologia 1.073 1.158 917 515 590 558 700 776 497 2.288 2.524 1.972 -21,9% -552

U. T. Cirurgia da Obesidade 140 150 116 0 0 1 1 0 4 141 150 121 -19,3% -29

Unidade de Transplantação 

Hepática Pediátrica e de 

Adultos

41 27 4 0 0 0 57 56 49 98 83 53 -36,1% -30

Unidade de Hepatologia e 

Transplantação Hepática 

Pediátrica

- - 0 - - 0 - - 15 - - 15 - -

TOTAL 13.186 13.230 10.745 19.287 20.641 14.424 7.278 7.312 6.227 39.751 41.183 31.396 -23,8% -9.787

Fonte de dados: Relatório  do M ovimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

ESPECIALIDADES

Var. % Total 

Doentes 

Operados     

20/19

Var. Abs. 

Total             

Doentes 

Operados      

20-19

Cirurgia Convencional Cirurgia Ambulatório Cirurgia Urgente TOTAL

 

 

C. Transplantação e Colheita de Órgãos 

Atualmente os transplantes são considerados dos procedimentos mais fascinantes da medicina por 

constituírem uma terapêutica alternativa eficaz, a qual proporciona vida aos recetores dos órgãos. 

Sendo o CHUC um Centro Hospitalar com um elevado grau de diferenciação, importa realçar uma área 

tão específica como a dos Transplantes, apresentando-se a atividade de transplantação por tipo de 

órgão transplantado. 

Esta é uma atividade que está dependente da disponibilidade de dadores e dos respetivos órgãos, 

apresentando-se de seguida a evolução dos transplantes efetuados ao longo dos três últimos anos por 

tipo de órgão, sendo de notar que, também neste caso, são visíveis os efeitos da pandemia na redução 

da atividade em 2020. 
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Quadro 5 - N.º de Transplantes 

Cardíacos 16 14 13 -7,1% -1

Córnea 103 129 85 -34,1% -44

Hepáticos 43 45 50 11,1% 5

Renais 109 121 90 -25,6% -31

Autólogos (Auto-Transplante 

com células hematopoiéticas 

progenitoras periféricas)

66 58 48 -17,2% -10

Fonde de dados:  Serviço de Gestão de Doentes

Var. Abs                   

20-19
TRANSPLANTES ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

Var. %                 

20/19

 

O CHUC dispõe de equipas específicas para a recolha de órgãos, mesmo para aqueles em que não possui 

atividade de transplantação, colhendo também órgãos para serem transplantados noutras instituições 

hospitalares. 

Quadro 6 - N.º de Colheitas de Órgãos 

COLHEITA DE ÓRGÃOS ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020
Var. %                    

20/19

Var. Abs                   

20-19

Baço 31 28 18 -35,7% -10

Coração 8 4 7 75,0% 3

Córnea 30 35 21 -40,0% -14

Fígado 42 41 33 -19,5% -8

Ossos 24 24 19 -20,8% -5

Pâncreas 3 0 2 - -

Pulmão 1 7 6 -14,3% -1

Rins 49 43 27 -37,2% -16

Fonde de dados:  Serviço de Gestão de Doentes  

 

Apresenta-se de seguida de forma gráfica a evolução das colheitas nos últimos três anos efetuadas pelas 

equipas do CHUC. 

Gráfico 2- Evolução do N.º de Colheitas 

   Fonte de dados:  Serviço de Gestão de Doentes
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D. Lista de Espera para Cirurgia (LIC) 

A LIC em 31 de dezembro de 2020 era inferior à LIC em 31 de dezembro de 2019 (-0,7%), tendo 

diminuído também em 1,2 dias a mediana do tempo de espera e em 6,5 p.p. a percentagem da LIC com 

tempo de espera superior ao Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG).   
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Quadro 7 - Lista de Espera para Cirurgia 

2019 2020
Δ 2020/ 

2019
2019 2020

Δ 2020/ 

2019
2019 2020

Δ 2020/ 

2019

Cirurgia Geral 1.951 1.329 -31,9% 4,9 2,8 -2,1 41,8 17,9 -23,9

Cirurgia Cardiotorácica 31 216 596,8% 3,0 2,2 -0,8 45,2 24,1 -21,1

Cirurgia Maxilo-Facial 545 592 8,6% 9,3 11,1 1,8 64,6 62,5 -2,1

Cirurgia Pediátrica 429 389 -9,3% 4,1 3,2 -0,9 34,0 25,1 -8,9

Cirurgia Plástica e Queimados 971 505 -48,0% 7,4 11,7 4,3 61,9 62,9 1,0

Cirurgia Vascular 310 419 35,2% 3,6 3,4 -0,2 39,7 54,4 14,7

Dermatologia 149 203 36,2% 2,9 1,8 -1,1 69,1 41,4 -27,7

Estomatologia 730 658 -9,9% 9,2 13,6 4,4 63,0 69,8 6,8

Ginecologia 992 712 -28,2% 3,4 2,0 -1,4 22,0 9,3 -12,7

Neurocirurgia 1.142 1.160 1,6% 7,5 11,8 4,3 60,3 64,7 4,4

Obstetrícia A 0 11 - 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0

Obstetrica B 9 8 -11,1% 0,6 0,4 -0,2 11,0 36,4 25,4

Oftalmologia 5.267 5.893 11,9% 6,5 6,2 -0,3 55,5 53,4 -2,1

Ortopedia 2.965 3.690 24,5% 6,5 4,8 -1,7 55,1 44,7 -10,4

Ortopedia Pediátrica 225 186 -17,3% 4,1 5,0 0,9 43,6 40,3 -3,3

Otorrinolaringologia 1.527 1.340 -12,2% 7,2 6,0 -1,2 61,2 53,0 -8,2

Unid. Hepatologia e Transplant. Hepática Pediátrica - 0 - - 13,1 - - - -

Urologia e Transplantação Renal 814 692 -15,0% 3,7 2,7 -1,0 55,5 19,5 -36,0

Unidade de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 245 171 -30,2% 7,4 5,4 -2,0 64,5 44,4 -20,1

Total Entidade 18.302 18.174 -0,7% 6,0 4,8 -1,2 53,1 46,6 -6,5

Fonte de dados: UHGIC

% LIC TE>TMRG

SERVIÇO

N.º DE DOENTES INSCRITOS PARA 

CIRURGIA

MEDIANA DO TEMPO DE ESPERA 

EM LIC (em meses)

 

Na análise da LIC importa ter em consideração o efeito que a pandemia teve em toda a atividade 

assistencial durante o ano de 2020, tanto na redução da atividade cirúrgica como da consulta externa, 

visto esta última ser a origem dos doentes em LIC.  

Assim, verificou-se uma diminuição da LIC (128 doentes) e uma diminuição da mediana do tempo de 

espera em 1,2 meses e da percentagem de doentes fora do TMRG em 6,5 p.p. No entanto, a LIC com 

tempo de espera superior a 1 ano aumentou drasticamente neste período, situando-se nas 5.715 

propostas, registando um acréscimo de 2.659 propostas (+87%) relativamente ao ano de 2019. Este 

valor resulta já da implementação de programas de produção adicional, que permitiram atenuar o 

impacto em algumas áreas críticas, embora, pelo contexto vivido durante todo o ano, não tenha sido 

possível que este indicador regressasse ao valor de 2019. 

E. Consultas Externas  

No ano 2020 foram realizadas no CHUC 758.623 consultas externas médicas, apresentando um 

decréscimo de 15,4% face ao ano anterior, o que se traduziu em menos 138.280 consultas. As primeiras 

consultas diminuíram 24,4% (menos 55.437 consultas) e as consultas subsequentes 12,4%, 

correspondendo a menos 82.843 consultas. 

No quadro seguinte é apresentada a atividade das consultas externas médicas por especialidade. 
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Quadro 8 - Consulta Externa por Especialidade (1) 

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Anestesiologia e Dor Crónica 7.188 4.577 11.765 6.673 4.745 11.418 5.964 3.329 9.293 -18,6% -2.125

Cardiologia 7.997 20.707 28.704 8.132 21.163 29.295 6.216 20.331 26.547 -9,4% -2.748

Cardiologia Pediátrica 3.728 6.070 9.798 4.154 6.410 10.564 3.514 6.221 9.735 -7,8% -829

Centro Desenvolvimento da Criança 2.483 13.050 15.533 2.700 13.921 16.621 2.310 14.307 16.617 0,0% -4

Centro Medicina do Sono 2.041 3.564 5.605 2.380 4.534 6.914 2.215 4.544 6.759 -2,2% -155

Cirurgia Geral 8.217 18.728 26.945 7.390 17.445 24.835 5.466 16.796 22.262 -10,4% -2.573

Cirurgia Cardiotorácica 1.613 4.321 5.934 1.566 3.925 5.491 975 2.725 3.700 -32,6% -1.791

Cirurgia Maxilo Facial 2.279 5.839 8.118 2.374 6.008 8.382 1.608 4.645 6.253 -25,4% -2.129

Cirurgia Pediátrica 3.069 4.301 7.370 2.508 4.124 6.632 2.271 3.922 6.193 -6,6% -439

Cirurgia Plástica e Queimados 2.078 7.540 9.618 2.210 6.950 9.160 1.494 5.258 6.752 -26,3% -2.408

Cirurgia Vascular 2.842 5.881 8.723 3.090 5.924 9.014 2.370 5.318 7.688 -14,7% -1.326

Dermatologia 8.891 19.900 28.791 8.704 20.525 29.229 5.725 19.179 24.904 -14,8% -4.325

Endocrinologia 5.025 17.276 22.301 4.352 15.687 20.039 3.142 16.115 19.257 -3,9% -782

Estomatologia 8.225 31.029 39.254 7.833 30.528 38.361 3.590 13.396 16.986 -55,7% -21.375

Gastroenterologia 2.525 6.505 9.030 3.095 6.920 10.015 2.478 7.751 10.229 2,1% 214

Genética Médica 3.349 5.468 8.817 3.716 6.183 9.899 3.134 7.321 10.455 5,6% 556

Ginecologia 8.944 24.923 33.867 8.614 23.948 32.562 6.676 21.393 28.069 -13,8% -4.493

Hematologia 3.119 28.192 31.311 2.524 26.258 28.782 2.136 23.590 25.726 -10,6% -3.056

HP Rastreio Covid 19 - - - - - - 1.437 157 1.594 - -

Imagem Médica 43 19 62 49 36 85 28 18 46 -45,9% -39

Var.      (valor 

abs.) 20-19    

(Total 

Consultas)

ESPECIALIDADES

Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020
Var. (%) 20/19     

(Total 

Consultas)
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Quadro 9 - Consulta Externa por Especialidade (2) 

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes
TOTAL

Imunoalergologia 2.760 11.571 14.331 2.814 11.310 14.124 1.591 9.771 11.362 -19,6% -2.762

Infecciologia 2.080 9.105 11.185 2.175 9.008 11.183 1.102 8.407 9.509 -15,0% -1.674

Infecciologia Pediátrica (UP) 2.490 1.161 3.651 3.010 958 3.968 5.382 921 6.303 58,8% 2.335

Medicina Física e Reabilitação 2.805 10.018 12.823 3.053 10.049 13.102 2.321 6.589 8.910 -32,0% -4.192

Medicina Interna 5.907 28.017 33.924 6.044 27.375 33.419 3.205 20.676 23.881 -28,5% -9.538

Medicina da Reprodução 2.295 11.111 13.406 2.096 10.839 12.935 1.684 7.502 9.186 -29,0% -3.749

Medicina do Trabalho 650 5.871 6.521 757 4.312 5.069 6.511 7.785 14.296 182,0% 9.227

Nefrologia 2.018 11.012 13.030 1.912 10.997 12.909 1.266 10.867 12.133 -6,0% -776

Neonatologia 1.242 1.993 3.235 1.237 2.188 3.425 1.195 1.868 3.063 -10,6% -362

Neurocirurgia 6.139 10.105 16.244 5.957 10.300 16.257 5.293 9.401 14.694 -9,6% -1.563

Neurologia 10.259 30.856 41.115 11.273 30.782 42.055 6.998 34.484 41.482 -1,4% -573

Obstetrícia 10.065 23.019 33.084 10.058 22.020 32.078 9.619 20.347 29.966 -6,6% -2.112

Oftalmologia 26.085 54.769 80.854 25.705 52.810 78.515 10.163 39.684 49.847 -36,5% -28.668

Oncologia Médica 1.661 29.133 30.794 2.145 30.774 32.919 3.156 25.163 28.319 -14,0% -4.600

Oncologia Pediátrica 169 3.700 3.869 165 3.975 4.140 161 3.542 3.703 -10,6% -437

Ortopedia 8.734 25.719 34.453 8.716 26.373 35.089 8.295 19.737 28.032 -20,1% -7.057

Ortopedia Pediátrica 3.306 5.125 8.431 3.824 5.113 8.937 3.334 4.882 8.216 -8,1% -721

Otorrinolaringologia 6.637 24.844 31.481 6.810 20.934 27.744 5.729 15.851 21.580 -22,2% -6.164

Pediatria Ambulatório 3.994 15.816 19.810 4.318 17.369 21.687 3.146 19.098 22.244 2,6% 557

Pediatria Médica 1.052 3.828 4.880 927 4.099 5.026 774 4.325 5.099 1,5% 73

Pedopsiquiatria 758 6.535 7.293 888 6.365 7.253 914 6.437 7.351 1,4% 98

Psiquiatria 6.322 39.291 45.613 6.002 39.827 45.829 3.530 39.595 43.125 -5,9% -2.704

Pneumologia 6.949 19.254 26.203 6.056 20.526 26.582 2.728 15.346 18.074 -32,0% -8.508

Radioterapia 1.747 13.084 14.831 2.153 13.832 15.985 1.276 12.090 13.366 -16,4% -2.619

Reumatologia 1.520 11.952 13.472 1.836 11.979 13.815 1.652 13.433 15.085 9,2% 1.270

Serviço de Sangue e Medicina 

Transfusional
19.660 2.234 21.894 19.099 2.929 22.028 13.537 2.873 16.410 -25,5% -5.618

Unidade Transp. Hepática 

Pediátrica e Adultos
773 3.800 4.573 618 4.174 4.792 81 1.023 1.104 -77,0% -3.688

Equipa Intra-Hospitalar de 

Cuidados Paliativos Adultos
- - - - - - 213 664 877 - -

Unidade Tratamento Cirúrgico da 

Obesidade
287 562 849 340 544 884 261 596 857 -3,1% -27

Urologia 5.451 30.408 35.859 5.488 32.368 37.856 4.237 27.247 31.484 -16,8% -6.372

TOTAL 227.471 671.783 899.254 227.540 669.363 896.903 172.103 586.520 758.623 -15,4% -138.280

Var.      (valor 

abs.) 20-19    

(Total 

Consultas)

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

ESPECIALIDADES

Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020
Var. (%) 20/19     

(Total 

Consultas)

 

As consequências da pandemia refletiram-se tanto no volume de consultas realizadas, como nos 

indicadores da consulta externa, que apresentaram uma diminuição em relação ao ano anterior: o 

indicador “percentagem das primeiras consultas no total de consultas externas” foi de 22,7% 

representando um decréscimo de 2,7 p.p e o indicador “peso das consultas externas médicas com 

registo de altas no total de consultas externas” foi de 13,0% representando um decréscimo de 3,6 p.p. 

Uma das formas encontradas para atenuar o acesso às consultas por parte dos utentes foi a realização 

de consultas sem a presença do utente/teleconsultas. Assim, a redução do número de consultas 

médicas foi maior nas primeiras consultas porque nas consultas subsequentes, pela sua natureza, foi 

possível a realização de teleconsultas. 
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O acompanhamento dos profissionais infetados foi feito pela Medicina do Trabalho, assim como a 

avaliação prévia à administração das vacinas, motivos pelos quais se verifica um crescimento 

exponencial das consultas realizadas por esta especialidade.  

 

Quadro 10 - Lista de Espera para Consulta 

ANO 2019 ANO 2020 ANO 2019 ANO 2020 ANO 2019 ANO 2020

  Anestesiologia e Dor Crónica 448 347 174 485 622 832 33,8% 210

  Angiologia e Cirurgia Vascular 234 204 100 133 334 337 0,9% 3

  Cardiologia 1.732 1.310 579 1.169 2.311 2.479 7,3% 168

  Cardiologia Pediátrica 383 403 27 14 410 417 1,7% 7

  Cirurgia CardioTorácica 25 17 2 1 27 18 -33,3% -9

  Cirurgia Geral 1.514 2.216 594 101 2.108 2.317 9,9% 209

  Cirurgia Maxilo-Facial 129 236 140 44 269 280 4,1% 11

  Cirurgia Pediátrica 825 877 13 33 838 910 8,6% 72

  Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética 61 302 431 104 492 406 -17,5% -86

  Dermatologia 1.058 739 1.399 1.703 2.457 2.442 -0,6% -15

  Doenças Infecciosas 65 36 6 9 71 45 -36,6% -26

  Endocrinologia e Nutrição 1.688 1.704 397 241 2.085 1.945 -6,7% -140

  Estomatologia 912 781 1.869 1.818 2.781 2.599 -6,5% -182

  Gastroenterologia 1.456 1.490 473 237 1.929 1.727 -10,5% -202

  Genética Médica 105 491 336 9 441 500 13,4% 59

  Ginecologia 776 743 2.711 3.078 3.487 3.821 9,6% 334

  Hematologia Clínica 222 276 1.041 729 1.263 1.005 -20,4% -258

Imagem Médica 1 0 9 31 10 31 210,0% 21

  Imunoalergologia 666 389 147 296 813 685 -15,7% -128

  Imunohemoterapia 100 66 22 1 122 67 -45,1% -55

  Medicina Física e Reabilitação 260 296 46 40 306 336 9,8% 30

  Medicina Interna 554 152 344 1.267 898 1.419 58,0% 521

  Nefrologia 249 237 111 62 360 299 -16,9% -61

  Neurologia Pediátrica 463 410 0 2 463 412 -11,0% -51

  Neurocirurgia 1.975 951 4.505 5.890 6.480 6.841 5,6% 361

  Neurologia 720 956 426 1.175 1.146 2.131 86,0% 985

  Obstetrícia 442 437 58 113 500 550 10,0% 50

  Oftalmologia 1.545 666 8.241 12.058 9.786 12.724 30,0% 2.938

  Oncologia Médica 0 2 21 99 21 101 381,0% 80

  Ortopedia 3.419 2.708 3.509 1.851 6.928 4.559 -34,2% -2.369

  Otorrinolaringologia 3.151 1.095 6.238 5.436 9.389 6.531 -30,4% -2.858

  Pediatria 1.268 558 202 251 1.470 809 -45,0% -661

  Pneumologia 1.316 1.182 617 1.313 1.933 2.495 29,1% 562

  Psiquiatria Adultos 495 429 1.253 1.109 1.748 1.538 -12,0% -210

  Psiquiatria da Infância e Adolescência 272 150 43 109 315 259 -17,8% -56

  Radioterapia 39 33 9 42 48 75 56,3% 27

  Reumatologia 127 157 320 191 447 348 -22,1% -99

  Urologia 1.747 1.300 124 59 1.871 1.359 -27,4% -512

TOTAL 30.442 24.346 36.537 41.303 66.979 65.649 -2,0% -1.330

Fonte de dados: SICA

VAR. ABS.       

20-19

TOTAL DE PEDIDOS

     VAR. %     

20-19

LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA 

EXTERNA

PEDIDOS COM               

MARCAÇÃO

PEDIDOS                                        

SEM MARCAÇÃO

 
 

No que diz respeito aos indicadores de acesso às primeiras consultas de especialidade referenciadas via 

CTH, verifica-se uma diminuição de 2% da Lista de Espera para Consulta (LEC) CTH, uma diminuição de 

24,1% das consultas realizadas e um agravamento dos indicadores relacionados com o tempo de espera, 

nomeadamente da percentagem de consultas realizadas fora do TMRG, que aumentou 12,1% em 

relação ao ano de 2019. O tempo médio de resposta para primeira consulta também se agravou em 58 

dias em relação ao ano anterior. 
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De notar a grande diminuição verificada no número de pedidos inscritos pelos cuidados de saúde 

primários (- 32%) que em muito contribuiu para a diminuição da LEC CTH. 

 

No âmbito das consultas de enfermagem resultante da implementação de inovação no âmbito dos 

Sistema de Informação e Documentação em Uso, permitiu evidenciar a produção assistencial na área de 

enfermagem a partir de 20 de julho de 2020. Salientam-se neste contexto a realização de 66.640 

consultas de enfermagem realizadas num ano marcado pelo desafio colocado aos serviços de saúde 

resultante da Pandemia 

F. Urgência 

A urgência foi uma das áreas mais afetadas em termos de volume de episódios pela pandemia. 

Em 2020 o CHUC registou 211.196 atendimentos de urgência, distribuídos da seguinte forma pelos três 

tipos de urgência: 150.794 atendimentos de Urgência Geral, 20.835 atendimentos de Urgência 

Obstétrica e 39.567 atendimentos de Urgência Pediátrica, verificando-se um decréscimo de 29,4% no 

total de atendimentos, tendo sido a Urgência Pediátrica a que apresentou a maior descida, com um 

decréscimo de 39,5%. 

O CHUC apresentou no ano de 2020, uma média diária de 579 atendimentos de Urgência, sendo 413 de 

Urgência Geral, 57 de Urgência Obstétrica e 108 de Urgência Pediátrica. 

No quadro seguinte mostra-se a evolução do Total de Atendimentos de Urgência por tipo de urgência 

nos últimos 3 anos, ficando claro o efeito da pandemia em 2020, com menos 87.843 episódios do que 

em 2019. 

Quadro 11 - N.º de Atendimentos de Urgência 

ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

Urgência Geral 208.623 208.407 150.794 -27,6% -57.613

Urgência Obstétrica 25.380 25.256 20.835 -17,5% -4.421

Urgência Pediátrica 63.651 65.376 39.567 -39,5% -25.809

  Total de Atendimentos de Urgência 297.654 299.039 211.196 -29,4% -87.843

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

TIPO DE URGÊNCIA
Var. %         

20/19

Var. Abs                 

20-19

N.º TOTAL DE ATENDIMENTOS

 
 

Do total de 211.196 Atendimentos de Urgência realizados durante o ano de 2020 no CHUC, 29.127 

tiveram como destino o internamento (cerca de 13,8%). Esta percentagem aumentou 

consideravelmente relativamente ao ano anterior (+2,3 p.p.) por força do COVID-19. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos episódios de urgência sem internamento, por tipo de 

urgência. 
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Quadro 12 - N.º de Atendimentos de Urgência sem Internamento 

ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

Urgência Geral 180.132 181.253 128.075 -29,3% -53.178

Urgência Obstétrica 20.149 20.118 15.890 -21,0% -4.228

Urgência Pediátrica 61.654 63.386 38.104 -39,9% -25.282

  Total de Atendimentos de Urgência 

(sem internamento)
261.935 264.757 182.069 -31,2% -82.688

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

TIPO DE URGÊNCIA
Var. %         

20/19

Var. Abs                 

20-19

Nº DE ATENDIMENTOS                                                        

(SEM INTERNAMENTO)

 

O CHUC utiliza o Sistema Triagem de Manchester na Urgência Geral cujo objetivo é fazer a triagem 

baseada em prioridades clínicas.  

Quando analisado o peso de cada tipo de triagem em relação ao total de atendimentos, as variações a 

salientar no ano 2020 face ao ano anterior são na percentagem de episódios “Muito Urgente”, que 

apresentaram um acréscimo acima de um ponto percentual e nos episódios “Pouco Urgente” que 

registaram um decréscimo próximo de um ponto percentual. Todos os restantes episódios mantiveram 

um peso percentual em linha com o do ano anterior. 

Quadro 13 - Triagem de Manchester 

N.º Peso (%) N.º Peso (%) N.º Peso (%)

          Emergente 1.253 0,6% 1.258 0,6% 1.025 0,7%

          Muito Urgente 30.886 14,8% 29.770 14,3% 23.639 15,7%

          Urgente 117.200 56,2% 120.362 57,8% 85.354 56,6%

          Pouco Urgente 50.827 24,4% 49.020 23,5% 34.538 22,9%

          Não Urgente 3.613 1,7% 3.825 1,8% 2.549 1,7%

          Outros Casos 1.845 0,9% 1.854 0,9% 2.201 1,5%

          S/ Triagem 2.999 1,4% 2.318 1,1% 1.488 1,0%

TOTAL 208.623 - 208.407 - 150.794 -

Fonte de dados: ALERT ADW

ANO 2018
Triagem por Cor/                              

Prioridade Clínica

ANO 2019 ANO 2020

 

As situações clínicas urgentes (vermelho, laranja e amarelo) representam 73% do total de atendimentos 

de urgência geral no CHUC, representando as situações clínicas não urgentes (verde, azul e branco) 

24,6% do total de atendimentos da urgência geral do CHUC. 

Quadro 14 - Peso por Cor na Triagem de Manchester 

% por Triagem por 

Cor/Prioridade Clínica
ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

          Emergente 0,6% 0,6% 0,7%

          Muito Urgente 14,8% 14,3% 15,7%

          Urgente 56,2% 57,8% 56,6%

          Pouco Urgente 24,4% 23,5% 22,9%

          Não Urgente 1,7% 1,8% 1,7%

          Outros Casos 0,9% 0,9% 1,5%

Fonte de dados: ALERT ADW (polo HUC e polo HG)  
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G. Partos 

Conforme a tendência dos últimos anos, e agravado pelo efeito da pandemia, o número de partos 

diminuiu relativamente ao ano anterior, tendo sido realizados 4.590 partos no CHUC, que corresponde a 

uma média de 12 partos por dia verificando-se um decréscimo de 7,1% (-157 partos) face ao ano 

anterior. A taxa de cesarianas situou-se nos 27,9% no ano 2020, apresentando uma diminuição de 0,2 

p.p. face ao ano anterior. 

Quadro 15 - Partos 

PARTOS ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020
Var. %               

20/19

Var. Abs.               

20-19

  Partos Eutócicos 2.190 2.220 2.063 -7,1% -157

  Partos Distócicos 2.552 2.459 2.527 2,8% 68

  Cesarianas 1.422 1.316 1.281 -2,7% -35

  Outros 1.130 1.143 1.246 9,0% 103

TOTAL 4.742 4.679 4.590 -1,9% -89

% Partos Cesariana/Total de Partos 30,0% 28,1% 27,9% - -

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores  

No ano de 2020 mantiveram-se em funcionamento as duas Maternidades do CHUC localizadas em polos 

geograficamente distintos, o polo MDM e o polo MBB), estando em curso novos estudos técnicos no 

sentido da concentração desta atividade. 

H. Hospital de Dia 

Pela necessidade de redefinir os circuitos dos doentes, houve necessidade de encerrar ou relocalizar 

vários hospitais de dia que se localizavam nos internamentos, justificando, para além da suspensão de 

atividade, as grandes variações que se verificaram nos hospitais de dia (que não oncologia). Assim, 

realizaram-se em 2020 84.793 sessões de hospital de dia, menos 17.350 sessões do que em 2019, o que 

representa um decréscimo de 16,9%. 

O número de doentes tratados em hospital de dia acompanhou a variação do número de sessões, e 

apresentou um decréscimo de 18,1%, que corresponde a menos 4.968 doentes tratados face ao ano 

anterior, num total de 22.485 doentes. 

Gráfico 3 - Evolução das Sessões de Hospital de Dia 

      Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores
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De seguida são apresentadas as sessões de Hospital de Dia por Especialidade onde estão incluídas as 

sessões quimioterapia e hemodiálise. De salientar os Serviços de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Equipa 

Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos Adultos e Medicina Física e Reabilitação que iniciaram a 

atividade de hospital de dia durante o ano de 2020.  
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Quadro 16 - Sessões de Hospital de Dia por Especialidade 

N.º de 

Sessões

N.º de 

Doentes

N.º de 

Sessões

N.º de 

Doentes

N.º de 

Sessões

N.º de 

Doentes

Anestesiologia - - - - 411 138 - - - -

Cardiologia 3.378 2.961 4.150 3.604 2.979 2.776 -28,2% -1.171 -23,0% -828

Centro Desenvolvimento da Criança 171 6 146 4 127 3 -13,0% -19 -25,0% -1

Centro Medicina do Sono 1.813 1.562 2.184 1.971 1.867 1.741 -14,5% -317 -11,7% -230

Cirurgia Geral - - - - 167 63 - - - -

Cirurgia Vascular 7 7 50 45 27 26 -46,0% -23 -42,2% -19

Dermatologia 263 35 324 79 452 96 39,5% 128 21,5% 17

Endocrinologia 3.396 1.890 3.135 1.824 2.026 1.160 -35,4% -1.109 -36,4% -664

Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados 

Paliativos Adultos
- - - - 26 20 - - - -

Gastroenterologia 4.073 2.096 4.351 2.405 4.216 1.846 -3,1% -135 -23,2% -559

Ginecologia 86 52 165 70 633 286 283,6% 468 308,6% 216

Hematologia 4.579 1.817 5.268 2.042 4.583 1.571 -13,0% -685 -23,1% -471

Imunoalergologia 1.459 401 2.199 861 1.527 447 -30,6% -672 -48,1% -414

Infecciologia 775 371 874 492 472 319 -46,0% -402 -35,2% -173

Medicina Fisica e Reabilitação - - - - 2.678 188 - - - -

Medicina da Reprodução 1.091 622 1.058 671 746 474 -29,5% -312 -29,4% -197

Medicina Interna 697 268 620 292 1.145 584 84,7% 525 100,0% 292

Nefrologia 7.202 768 8.123 950 5.767 789 -29,0% -2.356 -16,9% -161

Neonatologia 281 270 284 280 75 75 -73,6% -209 -73,2% -205

Neurologia 7.495 1.490 7.606 1.948 5.115 1.186 -32,8% -2.491 -39,1% -762

Obstetrícia 87 86 - - - - - - - -

Oncologia Médica 25.706 3.567 27.412 5.102 27.951 4.973 2,0% 539 -2,5% -129

Oncologia Pediatrica 1.328 111 1.652 128 1.399 116 -15,3% -253 -9,4% -12

Otorrinolaringologia 2.389 522 2.177 359 1.726 454 -20,7% -451 26,5% 95

Pediatria Ambulatório 734 349 760 372 805 270 5,9% 45 -27,4% -102

Pediatria Médica 1.689 751 1.702 770 938 500 -44,9% -764 -35,1% -270

Pneumologia 5.814 768 5.556 692 3.440 508 -38,1% -2.116 -26,6% -184

Psiquiatria Adultos 5.791 253 5.392 254 1.817 123 -66,3% -3.575 -51,6% -131

Psiquiatria - Estruturas Reabilitativas 7.929 66 9.913 75 6.414 72 -35,3% -3.499 -4,0% -3

Psiquiatria da Infância e Adolescência 998 77 978 74 477 58 -51,2% -501 -21,6% -16

Reumatologia 1.026 344 1.076 472 799 297 -25,7% -277 -37,1% -175

Sangue e Medicina Transfusional 4.049 1.076 4.532 1.470 3.844 1.253 -15,2% -688 -14,8% -217

Unidade Transp. Hepática Pediátrica e 

Adultos
0 0 177 55 - - - - - -

Urologia 201 45 279 92 144 73 -48,4% -135 -20,7% -19

TOTAL 94.507 22.631 102.143 27.453 84.793 22.485 -17,0% -17.350 -18,1% -4.968

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

HOSPITAL DE DIA

ANO 2018 Var. Abs.              

N.º 

Doentes         

20-19

ANO 2019 ANO 2020 Var. %               

N.º 

Sessões 

20/19

Var. Abs.              

N.º 

Sessões        

20-19

Var. %               

N.º 

Doentes 

20/19

 

O hospital de dia de hemodiálise realizou 4.100 sessões no ano 2020, tendo-se verificado um 

decréscimo de 32,0% no número de sessões face ao ano anterior, o equivalente a menos 1.928 sessões.  

Este decréscimo é justificado pela necessidade que houve, na 1ª vaga da pandemia, de manter a 

unidade de diálise do HG reservada exclusivamente para doentes COVID-19, tendo os doentes crónicos 

que aí fazem habitualmente tratamento sido encaminhados para unidades privadas. 
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Quadro 17 - N.º de Sessões de Hemodiálise 

N.º 

Sessões

N.º de 

Doentes

N.º 

Sessões

N.º de 

Doentes

N.º 

Sessões

N.º de 

Doentes

  Hemodiálise (ambulatório 

programado)
5.619 55 6.028 50 4.100 45 -32,0% -1.928 -10,0% -5

  Hemodiálise (agudos) 558 179 346 187 402 224 16,2% 56 19,8% 37

TOTAL 6.177 234 6.374 237 4.502 269 -29,4% -1.872 13,5% 32

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

Var. Abs.              

N.º 

Sessões    

20-19

Var. %               

N.º 

Doentes 

20/19

Var. Abs.              

N.º 

Doentes         

20-19

HEMODIÁLISE

ANO 2019 ANO 2020 Var. %               

N.º 

Sessões 

20/19

ANO 2018

 
 

I. Radioterapia 

A Radioterapia é um método terapêutico essencialmente oncológico que utiliza radiações ionizantes, 

intervindo em 60% dos novos casos de cancro, sendo utilizada em mais de metade das situações como 

terapêutica curativa.  

No ano 2020 foram realizados 18.970 tratamentos de radioterapia, registando-se um decréscimo de 

21,9% relativamente ao ano 2019, correspondendo a menos 5.328 tratamentos. Foi nos tratamentos 

simples que se verificou uma maior diminuição, com um decréscimo de 32,0%, correspondente a menos 

4.175 tratamentos.  

Quadro 18 - N.º de Sessões de Radioterapia 

N.º 

Tratamentos

N.º de 

Doentes

N.º 

Tratamentos

N.º de 

Doentes

N.º 

Tratamentos

N.º de 

Doentes

Radioterapia  (Tratamentos Simples) 11.995 755 13.063 887 8.888 682 -32,0% -4.175 -23,1% -205

Radioterapia (Tratamentos 

Complexos)
11.651 456 11.235 475 10.082 500 -10,3% -1.153 5,3% 25

TOTAL RADIOTERAPIA 23.646 1.211 24.298 1.362 18.970 1.182 -21,9% -5.328 -13,2% -180

Braquiterapia 299 106 327 116 254 104 -22,3% -73 -10,3% -12

TOTAL 47.591 2.528 48.923 2.840 38.194 2.468 -21,9% -10.729 -13,1% -372

Fonte de dados: Relatório do Movimento Assistencial do CHUC Ano 2020 e anos anteriores

Var. %               

N.º 

Tratamentos    

20/19

Var. Abs.              

N.º 

Tratamentos     

20-19

Var. %               

N.º Doentes  

20/19

Var. Abs.              

N.º Doentes         

20-19

RADIOTERAPIA EXTERNA

ANO 2019 ANO 2020ANO 2018

 

A braquiterapia externa apresentou um decréscimo de 22,3% em relação ao ano anterior, 

correspondente a menos 73 sessões. 

J. MCDT’S 

A área de atividade dos MCDT’s tem-se desenvolvido quer em quantidade, quer em complexidade de 

exames/tratamentos, acompanhando a evolução técnica e tecnológica, estando dotada de 

equipamentos electromédicos de diagnóstico e terapêutica altamente sofisticados e diferenciadores, 

permitindo responder aos casos mais complexos.  

O CHUC oferece uma carteira de MCDT’s completa e, sem desprimor pelas técnicas de Cardiologia, de 

Gastrenterologia, de Pneumologia, de Oftalmologia, de Neurologia, de Urologia, entre outras, serão 

apresentados, num relatório desta natureza, os dados estatísticos apenas dos Serviços em que a 

produção é, maioritariamente, de MCDT’s.  

O quadro que se segue apresenta os exames realizados pelos Serviços de Apoio Clínico no ano 2020. 
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Quadro 19 - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

MCDT'S ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020
Var. %               

20/19

Var. Abs.               

20-19

RADIOLOGIA 591.094 548.165 449.003 -18,1% -99.162

ANATOMIA PATOLÓGICA 79.610 75.290 66.201 -12,1% -9.089

PATOLOGIA CLÍNICA 8.214.858 8.075.434 7.015.798 -13,1% -1.059.636

MEDICINA NUCLEAR 12.766 12.832 5.747 -55,2% -7.085

MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 390.652 540.536 528.450 -2,2% -12.086

SANGUE E MEDICINA TRANSFUSIONAL 430.581 423.845 530.506 25,2% 106.661

Fonte de dados: SICA  
 

Apesar de autossuficientes na área de MCDT’s, ainda há necessidade de recurso ao exterior quando se 

trata de tratamentos ou análises laboratoriais demasiado específicas e que não estão disponíveis 

internamente (por exemplo, diversas análises de genética e análises relacionadas com a transplantação) 

e, ainda, quando não existe resposta interna em tempo clinicamente aceitável, nomeadamente em 

alguns exames de imagiologia como as ressonâncias magnéticas e as ecografias ou exames de PET. 

O CHUC tem aumentado também a sua produção para o exterior nomeadamente na área da Patologia 

Clínica. 

K. Outras atividades 

Referenciação de doentes para a Rede Nacional de Cuidados Continuado Integrados – Equipa de 

Gestão de Altas 

A Equipa de Gestão de Altas (EGA) desenvolveu a sua atividade em articulação e proximidade com os 

profissionais dos serviços, utentes e/ou famílias, procurando iniciar atempadamente o percurso do 

planeamento da alta e da preparação do regresso a casa, bem como a colocação dos utentes, para que a 

alta clínica possa coincidir com a alta efetiva, sem colocar em causa a assistência ao utente e a 

continuidade de cuidados.  

Dos 2.202 utentes referenciados à EGA, no ano de 2020, cerca de 80% ingressaram na RNCCI, os 

restantes 20% tiveram alta, ficando a aguardar vaga no domicílio ou admitidos noutras instituições. 

A demora média entre a referenciação e a admissão dos utentes à RNCCI no ano de 2020 foi de 12 dias 

de internamento, verificando-se uma diminuição de 4,23 dias em relação a 2019.  

Os dados apresentados incluem, todos os utentes sinalizados e referenciados para a EGA, ou seja, todos 

os utentes que para além da intervenção global e multidisciplinar da EGA, mereceram o seu contributo 

para o planeamento atempado da alta e promoção da continuidade de cuidados no regresso a casa. 

 

Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do CHUC é uma equipa 

multidisciplinar específica de Cuidados Paliativos que exerce a sua atividade prestando consultadoria a 

toda a estrutura hospitalar. Presta cuidados na sua valência de Consulta Externa programada e não 

programada, Apoio Telefónico e Hospital de Dia de Cuidados Paliativos. 

Em finais de 2020 foi formalizado um protocolo com o Hospital de Cantanhede sendo disponibilizadas 

18 camas de cuidados paliativos ao CHUC, que passa assim a dispor de uma unidade que funciona como 

que uma extensão da unidade de cuidados paliativos [do CHUC], mas que virtualmente fica sediada em 
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Cantanhede, constituindo este protocolo uma base sinérgica no relacionamento entre instituições 

públicas na otimização dos recursos disponíveis.  

 

3.2 Cumprimento do Contrato-Programa 

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

referência do plano de desempenho e do Contrato-Programa (CP) 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.” 

Assim, após a análise no ponto 3.1 da produção total realizada, analisamos no quadro seguinte o grau 

de concretização das metas de produção definidas em CP (para produção SNS). 
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Quadro 20 - Execução do Contrato-Programa (1) 
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Quadro 21 - Execução do Contrato-Programa (2) 

 
 

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

ele associada. 

Relativamente aos programas que não apresentam execução no ano de 2020, 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. 
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4.INVESTIGAÇÃO, ENSINO E FORMAÇÃO 

 

4.1 Investigação 

O CHUC, através da sua Unidade de Investigação e Desenvolvimento, manteve a dinamização e 

incentivo de projetos académicos, estudos e ensaios clínicos e de outros projetos científicos com 

enquadramento nacional e europeu, sendo reconhecido como o hospital português com maior número 

de projetos de I&D em Portugal.  

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 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 Health - 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. 

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. 
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4.2 Ensino e Formação 

A valorização profissional foi promovida para a globalidade dos colaboradores tendo sido elaborado um 

plano de formação anual, 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 março de 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 restrição no período mais agudo e dilação do prazo para realização 

de formação para o último quadrimestre, com o resultado final quanto ao número de formandos e 

volume de formação que se pode observar no quadro infra. 

Quadro 22 - Número de Formandos e Volume de Formação 

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

Ano 2020
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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). 
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5.RECURSOS HUMANOS 

 

A gestão de recursos humanos no CHUC rege-se pela legislação em vigor e, sem prejuízo do que constar 

em diplomas próprios ou convenção coletiva de trabalho, os princípios e normas referentes à gestão 

estratégica de recursos humanos do CHUC aplicam-se a todos(as) os(as) profissionais e encontram-se 

amplamente divulgados. 

A supracitada gestão estratégica assenta em valores e princípios definidos na Política de Gestão de 

Recursos Humanos da Instituição, devendo ser respeitada em todas as circunstâncias, fazendo 

transparecer os mecanismos e as prioridades nacionais e/ou europeias, em matéria de igualdade entre 

homens e mulheres, em matéria de igualdade de oportunidades e da não discriminação em razão de 

deficiência, raça ou origem étnica, religião, crença, região ou orientação sexual, materializando-se nas 

seguintes dimensões: 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 dos dados 

pessoais; transparência de informação; segurança e saúde no trabalho; envolvimento e participação 

ativa dos colaboradores na vida da organização; promoção de pertença ao serviço nacional de saúde. 

 

5.1 Atividades Realizadas 

Em 2020, as atividades realizadas pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) decorreram das 

competências que lhe estão atribuídas nos termos do Regulamento Interno. Todavia, evidenciam-se as 

seguintes atividades concretizadas em 2020: 

a. inscrição do pessoal prestador de serviços médicos no sistema de informação RHV, função esta 

executada pelo Serviço de Aprovisionamento (SA) até janeiro 2020; 

b. colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde no processo de admissão de 

colaboradores de forma massiva, com recurso a informação inserida pelo trabalhador no 

WEBRHV; 

c. preparação do caderno de encargos para o procedimento por concurso público da aplicação 

informática de gestão de tempos de trabalho e gestão de assiduidade; 

d. continuação do processo de gestão documental do serviço, em tempo real, e reorganização do 

arquivo documental físico e digital; 

e. aprovação de diversas candidaturas submetidas ao Instituto de Emprego e Formação Profissional 

com o objetivo de possibilitar a potenciais beneficiários uma formação qualificada e 

diferenciada: doze candidaturas no âmbito da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde, especificamente vinte e três colaboradores, que 

desempenharam funções nos serviços de aprovisionamento e patologia clínica, e três 

candidaturas no âmbito da Medida Emprego Jovem Ativo que proporcionou estágios a jovens 

em situação de desemprego, especificamente a três jovens qualificados e seis jovens não 

qualificados. 

Ao contexto tão diversificado em que o CHUC atua, e de si já complexo, acresceram novas exigências 

decorrentes da pandemia SARS COVID-19, nos temos da legislação diversa publicada ao longo de 2020, 

destacando-se as seguintes: 
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a. gestão das necessidades de ausência dos profissionais por isolamento profilático, doença COVID-

19, assistência a filho <12 anos/deficiente/doença crónica, encerramento de estabelecimento 

de ensino ou equipamentos sociais, teletrabalho; 

b. aplicação do regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área da 

saúde; 

c. reforço da autorização para a constituição de vínculos de emprego a termo resolutivo incerto 

com profissionais de saúde; 

d. preparação da atribuição do prémio de desempenho por combate ao COVID-19. 

 

5.2 Caraterização de Recursos Humanos 

Em 31 de dezembro 2020 contabilizam-se 8.404 profissionais em exercício de funções. 

Comparativamente com as Instituições Hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que incorporam o 

mesmo grupo de financiamento, segundo dados oficiais relativos a dezembro - Portal Transparência-

SNS, o CHUC integra o maior número de profissionais, observando-se mais 247 profissionais do que o 

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (a segunda instituição com o maior número de 

profissionais). 

No que concerne à distribuição por grupo profissional, constata-se uma preponderância do pessoal de 

enfermagem (38%), seguido dos assistentes operacionais (24%) e pessoal médico (inclui-se pessoal em 

formação pré-carreira médica) (19%). Estes três grupos profissionais representam cerca de 81% da força 

de trabalho da Instituição. 

Gráfico 4 - N.º Profissionais em 31 dezembro 2020 por Grupo Profissional 

 

Fonte de dados: SGRH 
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No âmbito do Plano de Atividades e Orçamento previu-se para 2020 um total de 8.188 profissionais. 

Contudo, considerando as necessidades face à carteira de serviços, população servida e produção 

prevista, para a concretização da sua Missão, revelou-se imprescindível o CHUC recorrer a contratações 

adicionais. 

Gráfico 5 - Mapa Pessoal 2020 vs. Número de Profissionais em 2020 

 

Fonte de dados: SGRH 

Comparativamente ao mapa pessoal 2019, as variações com maior significado registam-se no pessoal 

assistente operacional (mais 187 profissionais) e enfermagem (mais 160 profissionais). Esclarece-se que 

as contratações na sua totalidade foram autorizadas pelos organismos tutelares competentes, 

atendendo à própria sinalização de interesse público e impacto económico-financeiro. 

Relativamente ao período homólogo de 2019, observa-se em 2020 um aumento de 500 profissionais, 

variação de 7.904 vs. 8.404 profissionais, respetivamente, o que se traduz num acréscimo de 6%. 
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Quadro 23 - Evolução do Número de Efetivos em 2020 

Descrição janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Média Evolução gráfica

Assistente Operacional 1 735 1 750 1 778 1 822 1 821 1 837 1 856 1 855 1 873 1 880 1 880 1 987 1 840

Assistente Técnico 706 702 707 708 708 709 709 715 714 714 712 710 710

Pessoal de Enfermagem 3 000 3 006 3 002 3 044 3 061 3 074 3 088 3 091 3 105 3 116 3 134 3 229 3 079

Pessoal Médico 1 018 1 018 1 016 1 013 1 005 1 007 1 004 997 988 984 1 016 1 016 1 007

Pessoal em formação pré carreira Médica 703 697 692 687 683 682 677 673 663 650 611 607 669

Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 494 498 501 503 511 512 509 510 510 512 519 519 508

Técnico Superior 141 141 141 142 143 144 144 144 144 144 144 145 143

Pessoal Técnico Superior de Saúde 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 49 49 50

Pessoal de Informática 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pessoal Dirigente 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Pessoal Farmacêutico 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Outro Pessoal

(Educ. Infância e Ensino + Capelania)
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Total Geral 7 991 8 006 8 031 8 113 8 125 8 158 8 179 8 177 8 189 8 192 8 207 8 404 8 148
 

Fonte de dados: SGRH 

No decorrer de 2020, o CHUC admitiu 902 profissionais, mais 253 profissionais do 

que em 2019, o que se traduz num acréscimo de 39%. As admissões visam 

equilibrar o número de saídas, que em 2020 rondou os 402 profissionais, facilitar  

uma melhoria da organização dos tempos de trabalho, sustentar a prestação de 

cuidados de saúde com um nível de qualidade robusto e para reforço dos recursos 

humanos necessários para dar resposta à pandemia provocada pela COVID-19. 
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Quadro 24 - Variação Mensal do Número de Efetivos 19 vs. 20 
8404

Descrição janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Média Evolução gráfica

Assistente Operacional 86 90 118 159 160 179 206 183 179 145 140 248 158

Assistente Técnico 10 6 13 14 12 16 15 22 21 9 1 -1 12

Pessoal de Enfermagem 125 112 111 137 144 162 180 182 173 153 155 242 156

Pessoal Médico -9 -7 -10 -12 -20 -13 -12 -33 -44 -46 -12 -8 -19

Pessoal em formação pré carreira Médica -35 -30 -27 -24 -11 -4 11 38 39 32 -5 -4 -2

Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 0 5 8 10 16 17 15 17 15 15 23 21 14

Técnico Superior 4 5 4 2 2 3 5 4 6 6 5 5 4

Pessoal Técnico Superior de Saúde -4 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -3

Pessoal de Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Pessoal Dirigente -2 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -3

Pessoal Farmacêutico 1 1 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1

Outro Pessoal

(Educ. Infância e Ensino + Capelania)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Total Geral 177 177 215 283 299 357 417 411 386 312 304 500 320
 

Fonte de dados: SGRH 

A destacar: 

a. Profissionais em 31 dezembro 2019 = 7 904 profissionais 

b. Entradas 2020 = 902 profissionais; Saídas 2020 = 402 profissionais 

c. Profissionais em 31 dezembro 2020 = 8 404 profissionais 
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Efetua-se, de seguida, uma descrição da distribuição dos profissionais, segundo o género, faixa etária e 

modalidade de valor de remuneração base auferida. 

No que respeita à distribuição por género, observa-se uma taxa de feminização de 75% (6.295 

profissionais). O género masculino representa 25% (2.109 profissionais). Contudo, o acentuado peso 

relativo do género feminino não é semelhante entre os diversos grupos profissionais, nomeadamente 

Pessoal de Informática, Outro Pessoal (capelania) e Pessoal Dirigente, onde o género masculino teve um 

peso relativo superior ao género feminino. 

É 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. 

Gráfico 6 - Distribuição de Profissionais por Grupo Profissional e Género em 2020 

 

Fonte de dados: SGRH 

A média de idades em 31 dezembro 2020 situa-se nos 45,3 anos. No género masculino, a média de idades é 

de 46,09 anos e no género feminino de 45,04 anos. Cerca de 60% dos profissionais tem idade inferior a 50 

anos. Com idades iguais ou superiores a 65 anos contabilizam-se 221 profissionais, cerca de 3% do total de 

profissionais, e que traduz um acréscimo de 41 profissionais comparativamente a 2019. 

Em qualquer uma das faixas etárias predomina o género feminino. Destaca-se a faixa etária 34-38 anos por 

se observar a maior disparidade entre os géneros feminino e masculino, 79% e 21%, respetivamente. 
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Figura 2 - Distribuição de Profissionais, por Faixa Etária e Género em 2020 

 

 

Fonte de dados: SGRH 

Em 2020, cerca de 54% dos profissionais (inclui-se o pessoal em formação pré-carreira médica) estão 

vinculados por contrato de trabalho em funções públicas, seguido do contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, no âmbito do código de trabalho, com um peso relativo de 38%. Os restantes vínculos 

representam 8% das modalidades de vinculação existentes no CHUC. Destes, destaca-se o acréscimo 

relevante dos contratos de trabalho a termo resolutivo incerto (mais 494 profissionais) e que se justifica 

pela contratação dos recursos humanos imprescindíveis para dar resposta à pandemia. 

Quadro 25 - Número de Profissionais por Modalidade de Vinculação 

Valor %

CTFP por tempo indeterminado 4.074 3.947 -127 -3%

CT por tempo indeterminado (código de trabalho) 3.051 3.194 143 5%

CTFP a termo resolutivo incerto 614 609 -5 -1%

CT a termo resolutivo incerto (código de trabalho) 109 603 494 453%

Cedência de interesse público 35 29 -6 -17%

Comissão de serviço (LTFP) 6 7 1 17%

Cedência ocasional 4 4 0 0%

Mobilidade interna 3 5 2 -

Nomeação (Conselho Fiscal) 3 3 0 -

Mobilidade (pessoal médico) 3 1 -2 -67%

CT a termo resolutivo certo (pessoal médico aposentado) 1 1 0 0%

Bolseiro de investigação 1 1 0 -

Total 7.904 8.404 500 6%

Fonte de dados: SGRH

Descrição 2019' 2020'
Var.

 

Fonte de dados: SGRH 

Legenda:  
CT - Contrato de Trabalho 
CTFP - Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
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Em 2020, o valor da remuneração base auferida pelos profissionais do CHUC é, em média, cerca de 1.560€. 

Não obstante a atualização executada, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 10-B/2020, da base 

remuneratória da administração pública e o valor das remunerações base mensais nelas existentes, verifica-

se a manutenção do valor da remuneração base relativamente a 2019. 

Observa-se nos grupos profissionais Pessoal Médico, Pessoal Dirigente e Pessoal Docente, as renumerações 

médias mais elevadas comparativamente aos restantes grupos. 

Gráfico 7 - Remuneração Base Média por Grupo Profissional em 2020 

 

Fonte de dados: SGRH 

 

5.3 Gastos com o Pessoal 

Os gastos com pessoal, no final período acumulado a dezembro 2020, totalizam 278,8M€, um valor que se 

traduz no aumento dos encargos totais de 4,46% e que representa um acréscimo de cerca 11,9M€. No que 

respeita à variação de aumento cumpre-se detalhar o seguinte: 

Remunerações certas e permanentes 

d. No âmbito de valorizações remuneratórias, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 10-B/2020, 

atualizou-se em maio 2020, com efeitos a janeiro 2020, a base remuneratória da administração 

pública e o valor das remunerações base mensais nelas existentes: a remuneração base mensal 

dos trabalhadores que auferiam uma remuneração entre 635,07€ e 683,13 foi atualizada em 10€; a 

remuneração base mensal dos trabalhadores que auferiam uma remuneração entre 683,14€ e 

691,06€ foi atualizada para 693,13€; as remunerações base superiores a 691,06€ foram atualizadas 

em 0,3%. As descritas determinações resultam no aumento dos gastos em cerca de 0,6M€. 

e. Novas contratações que se justificam, tal como mencionado no capítulo referente à caracterização 

dos recursos humanos, em resposta às necessidades do mapa de pessoal, especificamente para 

facilitar uma melhoria da organização dos tempos de trabalho, sustentar a prestação de cuidados 

de saúde com um nível de qualidade robusto e para reforço dos recursos humanos necessários 

para dar resposta à pandemia provocada pela COVID-19. Assiste-se no final de 2020 a um 



 

 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. Relatório e Contas 2020 

RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020 | PÁGINA 59 

acréscimo do número de profissionais, comparativamente com o período homólogo de 2019, em 

4%, o que se traduz em mais 500 profissionais, valor que resulta das novas admissões e redução 

das saídas, com maior impacto no pessoal de enfermagem e assistente operacional. Evidencia-se 

que das novas admissões, cerca de 902 admissões, 487 respeitam a contratos a termo, com 

duração de 4 meses (237 de pessoal de enfermagem, 229 de assistente operacional e 21 de 

pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica) e 1 contrato de trabalho sem termo e 1 

contrato de trabalho a termo resolutivo_médico aposentado, ambos pessoal médico afetos ao S. 

Medicina Intensiva, no âmbito da contingência COVID-1919. Consequentemente, verifica-se um 

aumento dos gastos em cerca de 3M€, dos quais 1,6M€ no âmbito contratações COVID-19.  

f. Atribuição a todos os profissionais do prémio de desempenho COVID-19 que, na vigência do estado 

de emergência constante do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e 

suas renovações, exerceram funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham 

praticado, nesse período, de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com 

pessoas suspeitas e doentes infetados por COVID-19, de modo a possibilitar o cumprimento do 

estabelecido no referido diploma, bem como o estipulado no artigo 42.ª-A da Lei n.º 27-A/2020, de 

24 de julho. Este prémio, pago uma única vez, correspondente ao valor equivalente a 50% da RBM 

do profissional levou ao aumento dos gastos em 2020 em cerca de 0,5M€. 

g. Outros abonos, com maior expressão quanto a subsídio de férias e natal e subsídio de refeição que 

se traduzem no aumento de 1,2M€, em resultado das valorizações remuneratórias e contratações 

anteriormente explanadas. 

Abonos variáveis ou eventuais: 

a. No período em análise, constata-se que o número de horas processadas em trabalho extraordinário 

(inclui-se o processamento de horas realizadas em prevenção) teve um aumento de 12% (mais 

133.128 horas processadas) relativamente ao período homólogo de 2019. Verifica-se que aquele 

aumento se repercute no aumento de gastos em 16%, cerca de 3,6M€ (3M€ relativo a horas 

processadas com trabalho extraordinário e 0,6M€ relativo a prevenção). Evidencia-se que existe 

um desfasamento de quatro meses no que concerne a realização das horas em trabalho 

extraordinário vs. respetivo processamento. Deste modo, 32% das horas processadas 2020 foram 

realizadas em anos anteriores e 68% em 2020. 

b. No que concerne a noites e suplementos observa-se no período em análise um acréscimo do 

número de horas processadas em cerca de 4% (mais 97.952 horas), comparativamente com o 

período homólogo 2019. Contudo, uma análise dos gastos permite constatar um acréscimo, que 

não é proporcional, que se traduz numa variação de 16%, mais 1,8M€, e que se justifica, 

fundamentalmente, pelas valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes de alterações 

obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, 

promoções e nomeações em categoria ou posto superior ao detido, como acima supracitado. 

Contudo, uma correção ao valor especializado, e espelhado, em 2019 reflete uma variação ligeira 

do aumento dos gastos em 2020 de 1,73%, mais 0,23M€. 

Encargo sobre remunerações em cerca de 4,8% e que se traduz no aumento de 2,4M€, justifica-se em 

resultado dos acréscimos explanados nos pontos anteriores. 

Importa ainda salientar que nos valores em análise se encontra refletido, o princípio da especialização do 

exercício, isto é, o valor de 278,8M€ integra o efeito da especialização no período corrente e do consumo 

da especialização do exercício anterior, nos valores de (-)30,1M€ e (+)32,3M€, respetivamente. Quanto ao 

período homólogo de 2019, o valor de 266,9M€ inclui igualmente o efeito da especialização nos valores de 

(-)23,3M€ e (+)31,1M€. 
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6.QUALIDADE E SEGURANÇA 

 

A comissão da qualidade e segurança do doente do CHUC 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 doentes, colaboradores, 

e no apoio e informação das atividades de gestão, em consonância com a Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde.  

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. 

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 de 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-se as 

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

hematologia clínica no polo HP (estudos especiais: anemias congénitas e hemóstase; 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 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 e o banco de tecidos ósseos no âmbito da colheita, análise, processamento, armazenamento e 

distribuição de aloenxertos do aparelho locomotor: ósseos, osteocartilagíneos e tendinosos. 

Dando continuidade aos anos anteriores o CHUC participa no 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. 

Evidenciam-se ainda, indicadores referentes à monitorização de Quedas e Úlceras por Pressão no ano de 

2020. Emerge informação no ano de 2020 que resulta da implementação de inovação no âmbito dos 

Sistema de Informação e Documentação em Uso, a qual nos permite evidenciar a resposta no 

acompanhamento aos utentes assistidos no CHUC, no âmbito da promoção da segurança dos utentes e 

prevenção de complicações que podem ocorrer durante o internamento, com impacto nos resultados da 

organização. 

A ocorrência de Quedas e Úlceras por Pressão tem tomado particular relevo no âmbito da tomada de 

decisão clínica em Enfermagem, em linha com o Plano Nacional de Saúde e Segurança dos Doentes, pelo 

que, se evidenciam neste âmbito: 

Taxa de Incidência de Úlcera de Pressão de 4,9% 

Taxa de Incidência de Quedas de 1,1% 

Taxa de efetividade na Prevenção de Complicações Queda de 99,03% 
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7.POLÍTICAS GERAIS DE SUSTENTABILIDADE 

No seguimento das orientações das Nações Unidas fixadas na Agenda 20302, houve uma preocupação, de 

uma forma transversal, 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.  

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 

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, assim como a isolamento das coberturas e a substituição de caixilharias do edifico de 

Cirurgia Maxilo Facial/Queimados. 

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 início no final do ano 2020 (no edifício principal do 

polo HG). 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 pela contribuição da 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. 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. 

Para além da vertente das instalações e dos equipamentos, pretendendo-se uma maior transversalidade à 

Instituição na implementação do conceito de economia circular, o CHUC deu seguimento à participação 

iniciada no ano de 2018 nas iniciativas que estão a ser promovidas pela OCDE e pela Comissão Europeia, 

estando 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. 

 
2 Disponível em: https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ 

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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8.DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

 

A proposta de orçamento económico constante do CP para 2020 foi elaborada tendo em conta os princípios 

orientadores definidos pela ACSS nos Termos de Referência para a contratualização de cuidados de saúde 

no SNS para o ano de 2020, bem como as instruções previstas no Ofício Circular n.º 4208, de 22 de outubro 

de 2019, da DGTF. Importa referir que, à semelhança do sucedido em anos anteriores, manteve-se a 

celebração de contratos economicamente desequilibrados, prevendo logo à partida resultados líquidos 

negativos.  

Em março de 2020, foi decretado o Estado de Emergência em Portugal, em consequência da pandemia 

COVID-19, sendo que o CHUC esteve na linha da frente para o tratamento dos doentes infetados com esta 

patologia. Face à estrutura física e funcional existente foi necessário tomar um conjunto de decisões, com 

impacto na reorganização de espaços, na afetação de equipas clínicas, na contratação de mais recursos 

humanos, na definição e segmentação de novos circuitos e dos já existentes, na transferência de serviços 

no sentido de adequar as áreas à nova realidade, bem como pela realização de pequenas obras e 

montagem da logística de apoio à resposta à pandemia. Em suma, procedeu-se a todas as aquisições de 

bens e serviços necessários para fazer face ao surto pandémico, sem que o orçamento aprovado para o ano 

de 2020 tivesse enquadramento para tal. 

O Acordo Modificativo ao CP, assinado em julho de 2020, pressupunha o valor de gastos operacionais de 

527,4M€ a exceder o valor de rendimentos decorrentes da produção contratada, de 475,4M€. Ou seja, o 

contrato previa logo à partida um valor de 80M€ para custos de contexto e um valor de EBITDA na ordem 

dos 12,9M€ negativos. 

A situação excecional decorrente da pandemia agravou-se, com fortes repercussões também na atividade 

assistencial do SNS, implicando uma resposta que obrigou ao reforço e mobilização de meios técnicos e 

humanos e consequentes transferências por parte da tutela de forma a suprir as necessidades 

extraordinárias. 

Em março de 2021, foi celebrada uma adenda ao Acordo Modificativo que formaliza as transferências 

registadas durante o ano de 2020, através do acréscimo dos custos de contexto e dos incentivos, conforme 

se pode observar no quadro seguinte:  

Contrato-Programa Produção Custos Contexto Incentivos Total

Acordo Modificativo 370.805.818,26 80.848.122,00 23.771.260,01 475.425.200,27

Adenda ao Acordo Modificativo 370.805.818,26 113.721.683,19 25.501.447,44 510.028.948,89
 

Neste enquadramento as contas do exercício de 2020 foram afetadas pela pandemia de COVID-19, com 

reflexo na diminuição da produção não COVID-19 e consequente diminuição dos rendimentos e acréscimo 

dos gastos. Todavia, o aumento do esforço de financiamento por parte da tutela contrariou este efeito, 

tendo impacto nas demonstrações financeiras e melhoria dos resultados do CHUC. 

Em consequência do referido, os destaques no desempenho económico-financeiro do CHUC foram os 

seguintes: 

• Melhoria do EBITDA em 50M€, passando de -60M€ para -10M€. 

• Aumento dos gastos operacionais em 35M€, acréscimo de 6,7% face ao período homólogo. 

• Aumento de 83M€ no valor do Contrato-Programa. 

• A dívida titulada reduziu 31M€ em resultado das transferências para cobertura de prejuízos. 

Refira-se as despesas realizadas no âmbito da pandemia, cerca de 28M€, correspondendo a 
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aproximadamente 5% da despesa total, em grande parte com cabimento negativo por não estarem 

contempladas no Orçamento de 2020. A despesa COVID-19 repartiu-se por Bens e Serviços (55,2%), 

Imobilizado (33,9%) e Recursos Humanos (10,9%). 

Ainda no contexto da situação epidemiológica resultante da doença Coronavírus – COVID-19, interessa 

referir, por um lado, as doações em numerário (134.408€) ou de produtos em carência e necessários para o 

tratamento de pessoas afetadas pelo vírus (2.829.475€), efetuadas por particulares, empresas e organismos 

caritativos ou filantrópicos e, por outro, as medidas fiscais de carácter temporário introduzidas pela Lei n.º 

13/2020, de 7 de maio, entretanto alterada pela Lei n.º 43/2020, de 18 de agosto, quanto às transmissões 

de bens adquiridos pelos estabelecimentos e unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), incluindo as que assumem a forma jurídica de EPE. 

Neste contexto, o CHUC cumpriu a meta prevista na cláusula 3.ª (sustentabilidade económico-financeira) do 

Acordo Modificativo do CP, quanto ao valor do EBITDA (-10,6 milhões de euros, em vez dos previstos -12,9 

milhões de euros), não cumprindo o valor estipulado dos gastos operacionais (535,57,4 milhões de euros, 

em vez dos previstos 527,4 milhões de euros). Verificou-se o aumento dos rendimentos do CP (510 milhões 

de euros face aos 475,4 milhões de euros previstos no CP), resultado do aumento dos custos de contexto de 

113,7 milhões de euros e do aumento do valor de incentivos de 25,5 milhões de euros. 

 

8.1 Desempenho Económico 

8.1.1.Rubricas de Gastos e Perdas 

Os gastos e perdas registados no ano de 2020 ascenderam a 555,7M€, verificando-se um aumento de 6,3% 

(+33M€) relativamente ao período homólogo e um aumento de 1,1% (+5,8M€) face ao previsto no 

Orçamento final para 2020. 

As rubricas de maior peso no total dos gastos, foram as rubricas de Gastos com Pessoal (50%), Materiais de 

Consumo (33%) e Fornecimentos e Serviços Externos (13%). No total, estas rubricas representaram cerca de 

96% dos gastos. 

Quadro 26 - Execução Orçamental (Gastos e Perdas) 

Rúbrica

Realizado  

Dezembro 

2019

Realizado  

Dezembro 

2020

Var. %
Orçamento 

2020_Inicial

Taxa de

Execução

Orçamento 

2020_Final

Taxa de

Execução

CMVMC 173.563.866 185.898.565 7,1% 182.499.364 101,9% 185.898.565 100,0%

Fornecimentos e Serviços Externos 67.752.715 70.882.324 4,6% 73.890.891 95,9% 70.910.969 100,0%

Gastos com o pessoal 266.927.122 278.827.502 4,5% 267.150.649 104,4% 278.827.502 100,0%

Gastos de depreciação e de amortização 6.465.364 8.545.751 32,2% 6.500.000 131,5% 6.465.364 132,2%

Perdas por imparidade 793.922 545.663 0,0%

Provisões do Período 383.613 644.808 68,1%

Outros gastos e perdas 7.026.022 10.900.145 55,1% 3.886.550 280,5% 7.183.880 151,7%

Gastos por juros e outros encargos 33.614 51.522 53,3% 18.500 278,5% 51.522 100,0%

Total Gastos e Perdas 522.946.239 555.750.616 6,3% 533.945.954 104,1% 549.883.465 101,1%

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

 

No ano de 2020, a rubrica Gastos com Pessoal registou um aumento de 4,5% (+11,9M€) face ao período 

homólogo, cujo desvio se encontra justificado no Ponto 5.3 Gastos com Pessoal. 

No mesmo período, os Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC) e os 

Fornecimentos Externos registaram, por comparação com o ano transato, um incremento de 12,3M€ (+7%) 

e 3,1M€ (+5%), respetivamente.  
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Relativamente ao acréscimo da rubrica de CMVMC, os valores mais elevados incidem sobre as rubricas de 

Produtos Farmacêuticos (6,8%) e de Material de Consumo Clínico (7,5%), em comparação com o ano 

transato. Para o incremento dos Produtos Farmacêuticos contribuíram a aquisição de medicamentos, 

reagentes e desinfetantes, imprescindíveis para a mitigação e combate à pandemia COVID-19, bem como o 

aumento do consumo de medicamentos associados a doenças com as seguintes patologias: Doenças raras 

(onasemnogene abeparvovec – tratamento de dois doentes por 4,1 M€ - sem financiamento vertical); 

Hemato-oncologia; Cancro do pulmão; Esclerose múltipla. No sentido inverso, abateu ao consumo o 

montante de 32.857.494€ referente a notas de crédito da indústria farmacêutica. 

No que diz respeito ao Material de Consumo Clínico, destaca-se o aumento significativo no outro material 

de consumo clínico (acréscimo de 8,6M€ por comparação com o período homólogo) devido às aquisições 

de equipamento de proteção individual (máscaras, batas, fatos de proteção, óculos e viseiras), entre outros 

produtos de saúde para efeitos de prevenção do contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

Quanto ao aumento de (5%) na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, o mesmo está diretamente 

relacionado com o aumento verificado na sub-rubrica, Subcontratos e Concessões de Serviços, mais 

propriamente em gastos com o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) e unidades 

terapêuticas de sangue. Em 2020 destaca-se também o aumento das depreciações do exercício (32,2%), 

fruto do aumento dos investimentos efetuados nos anos de 2019 e 2020. 

8.1.2.Rubricas de Rendimentos e Ganhos 

Relativamente ao desempenho das rubricas de rendimentos e ganhos, registou-se um aumento de (17,7%), 

quando comparado com o mesmo período do ano transato, tendo o desempenho orçamental ficado 

ligeiramente abaixo do previsto, com um desvio negativo de 8.661.379€ e uma execução orçamental de 

98,4%, conforme se detalha no quadro abaixo. 

Os rendimentos operacionais do CHUC têm origem, na sua maioria, na faturação ao SNS prevista em sede 

de Contrato-Programa3, sendo que no ano de 2020, a Prestação de Serviços e Concessões regista um 

decréscimo de -1,8% (-11,6M€) no valor realizado, comparativamente com o ano transato. Este desvio 

negativo justifica-se pela redução da atividade assistencial programada e de urgência, condicionada pela 

resposta à pandemia SARS-Cov-2 que afetou, também, a rubrica de Impostos, Contribuições e Taxas que 

registou um decréscimo de 31% (-1,3M€), face ao período homólogo. 

Quadro 27 - Grau de Execução Orçamental (Rendimentos e Ganhos) 

Rúbrica

Realizado  

Dezembro 

2019

Realizado  

Dezembro 

2020

Var. %
Orçamento 

2020_Inicial

Taxa de

Execução

Orçamento 

2020_Final

Taxa de

Execução

Taxas, multas e outras penalidades 4.098.375 2.827.754 -31,0% 6.583.035 43,0% 2.827.760 100,0%

Prestação de serviços e concessões 413.311.798 405.781.355 -1,8% 415.042.846 97,8% 417.943.552 97,1%

Outros serviços 0 4.090.491 4.090.491

Transf e subsídios correntes obtidos 24.422.279 115.027.680 371,0% 80.848.123 142,3% 113.721.683 101,1%

Reversões 47.582 1.000.000 4,8% 47.582 100,0%

Outros rendimentos 14.101.183 12.821.395 -9,1% 11.370.498 112,8% 10.626.567 120,7%

Juros, divide e outros rendimentos 

similares
73 73 0,0% 25.750 0,3% 73 100,0%

Rendimentos 455.933.706 536.505.838 17,7% 514.870.252 104,2% 545.167.217 98,4%

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

 

 
3 Nota: O reconhecimento dos rendimentos afetos ao CP de 2020 (prestações de serviços e concessões, assim como 
custos de contexto) foram efetuados no âmbito de consolidação de contas do Ministério da Saúde através de 
comunicação dos valores a inscrever nas demonstrações financeiras do CHUC pela ACSS. 
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Em relação às Transferências e Subsídios Correntes Obtidos, refira-se o aumento de 90,6M€ face a 2019, 

bem como o desvio positivo de 1,1% (1,3M€) relativamente ao inscrito no orçamento económico. Este 

aumento resulta essencialmente da regularização de transferências por parte da Tutela, no montante de 

113.721.683,19€, por custos de contexto. 

Por fim, na rubrica de Outros Rendimentos regista-se um decréscimo de 9,1% (-1,3M€) relativamente ao 
período homólogo e um desvio positivo de 20,7% (+2,2M€) em relação ao previsto no Contrato-Programa. 

 

8.2 Situação Patrimonial e Estrutura Financeira 

No final do exercício de 2020, o património líquido apresentava-se negativo, no montante de 

189.456.955,92€4, conforme evidenciado no quadro infra. 

Quadro 28 - Indicadores Económico-Financeiros 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 2020
2019

(Reexpresso)

Estrutura do Balanço

Ativo

Ativo não corrente 88.701.190,20 77.888.672,54

Ativo corrente 242.962.290,11 231.005.643,01

Total do Ativo 331.663.480,31 308.894.315,55

Património Líquido e Passivo

Património Líquido -189.456.955,92 -213.281.484,13

Passivo não corrente 5.174.138,85 4.897.289,59

Passivo corrente 515.946.297,38 517.278.510,09

Total do Património Líquido e Passivo 331.663.480,31 308.894.315,55

Indicadores da Situação Patrimonial

Autonomia Financeira % -0,57 -0,69

Solvabilidade% -0,36 -0,41

Liquidez Geral 0,47 0,45

Indicadores de Rendibilidade

Resultado Liquido -19.287.147,05 -67.064.853,53

Resultado Operacional -19.231.609,10 -66.978.991,15

EBITDA -10.685.858,40 -60.513.626,96

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

 

Da análise ao quadro constata-se que o ativo teve um aumento de 6,9%, muito devido ao aumento da 

rubrica dos Ativos Fixos Tangíveis no valor de 11.018.307,03€ e da rubrica Outras Contas a Receber no valor 

de 9.752.143,81€.   

Do lado do passivo, houve uma ligeira diminuição no valor de 1.055.363,45€, apesar da rubrica de 

fornecedores ter uma diminuição no valor de 31.266.600,49€ e a rubrica de Outras Contas a Pagar ter 

 
4 Nota: A reexpressão dos valores do exercício 2019 do quadro supra é explicada no ponto 23.8 do anexo às 

demonstrações financeiras deste relatório. 
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diminuído em 17.288.018,64€, continuam ainda registados como adiantamentos a clientes o valor de 

214.559.406,24€, resultantes de adiantamentos que continuam por regularizar relativos aos Contratos-

Programa relacionados com a faturação da produção SNS.  

A situação patrimonial apresenta fragilidades que são o resultado de défices económicos sucessivos e que 

têm sido mais ou menos controladas por transferências para cobertura de prejuízos. 

Os restantes indicadores económico-financeiros são influenciados pelas condicionantes acima referidas.  

 

8.3 Investimento 

 

8.3.1. Execução do Plano de Investimentos 

Em 2020, o montante global de investimento (ativos fixos tangíveis e intangíveis) atingiu os 18 milhões de 

euros, incluindo cerca de 11M€ associados aos investimentos decorrentes do combate à COVID-19.  

Do valor total investido, 18% são referentes à rubrica Edifícios e outras construções; 74,1% foram usados 

em equipamento básico, dentro desta rubrica cerca de 66,3% do investimento (8.9M€) foi dedicado à 

aquisição de equipamentos e aparelhos médico-cirúrgicos e 22,7% (3M€) foram atribuídos a equipamento 

de imagiologia. Ainda do investimento total, 5,6% dizem respeito a equipamento administrativo e 

informático, 1,6% respeitam a Outros Ativos Fixos Tangíveis e 0,7% são referentes a Ativos Fixos Intangíveis. 

 

Gráfico 8 - Estrutura do Investimento Realizado 
(2020) 

 

Gráfico 9 - Investimento por Rubrica (2019-2020) 

 

No ano de 2020, apesar da necessidade de, de alguma forma, dar prioridade ao combate à pandemia 

COVID-19, garantiu-se a realização do investimento no sentido da continuidade de ações de adaptação das 

infraestruturas dos serviços, bem como as necessárias benfeitorias de conservação e reparação dos 

edifícios e da modernização dos equipamentos e de sistemas médicos. 

Os quadros seguintes apresentam os investimentos mais relevantes realizados no ano 2020, com distinção 

dos principais investimentos realizados no âmbito do combate à pandemia COVID-19. 
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Quadro 29 - Investimentos > 100.000 € (Exclui COVID-19) 
Unidade:Euro

Designação do Projeto Descrição do Investimento Valor 

SAMA 2020 - Transformação Digi ta l  no CHUC  Aquis ição de Rede, Cores  e Fibras  de Rede  116.785,76   

Reapetrechamento tecnológico na área  da  

Medicina Intens iva
 Venti ladores  para  o Serviço de Medicina Intens iva   174.794,00   

Reapetrechamento tecnológico na área da 

Imagem Médica/Urgência

 Aquis ição de um equipamento de Radiologia  Digi ta l  Direta - 

Setor de Radiologia  da Urgência  
 421.275,00   

SAMA 2020 - Transformação Digi ta l  no CHUC
 Aquis ição de Solução de Backup Centra l izado para  o Serviço 

de Tecnologias  e Sis temas  de Informação 
 194.532,37   

Reapetrechamento tecnológico na área da 

Urologia

 Equipamento Li totri tor com Gerador Eletromagnético de 

Ondas  de Choque (Urologia  - Li totrícia) 
 427.425,00   

Reapetrechamento tecnológico na área da 

Imagem Médica

 4 Sis temas  de Tomografia  Computorizada (TC) para  o Serviço 

de Imagem Médica  
 430.497,54   

Reapetrechamento tecnológico na área  da  

Neurologia

 Aparelho de tomografia  de coerência  ótica  com módulo de 

angiografia  para  o Serviço de Neurologia  
 103.320,00   

Reapetrechamento tecnológico na área  da  

Oftalmologia
 Aquis ição de um Optomat - Serviço de Oftalmologia   166.050,00   

Reinstalação da Unidade de Gestão 

Operacional  de Ci tometria  e da Unidade de 

Inovação e Desenvolvimento

 Obras  de Adptação de  estrutura  para  insta lação da Unidade 

de Gestão Operacional  de Ci tometria  e da Unidade de 

Inovação e Desenvolvimento 

 163.393,19   

POSEUR-01-1203-FC-000059 - CHUC - Eficiência  

Energética  no Centro Hospita lar e 

Univers i tário de Coimbra, E.P.E. - Bloco de 

Queimados  e Maxi lo-Facia l  Polo de Celas

 Obra de substi tuição de revestimento de cobertura  do 

edi ficio da Cr. Plástica  e Un. Queimados  e Cir. Maxi lo-Facia l  
 105.672,28   

Reapetrechamento tecnológico na área  da  

Cirurgia  Plástica

 Microscópio Operatório para  o Serviço de Cirurgia  Plástica  e 

Unidade de Queimados  
 165.435,00   

Fonte de dados: SA

 

Quadro 30 - Investimentos > 100.000 € no Âmbito do Combate à COVID-19 

Unidade Monetária:Euro

Descrição do Investimento Valor

 Equipamentos de ventilação - Servo - U      349.884,00   

 Equipamentos de perfusão e 50 equipamentos de infusão - 

Plano Contingência COVID-19 
     492.000,00   

 Unidade móvel para circulação extracorporal      195.000,00   

 Monitores de sinais vitais - SMI       193.000,00   

 Monitores de sinais vitais - SMI      154.400,00   

 Ventiladores para Cuidados Intensivos   1.219.000,00   

 Instalação de Unidade de Cuidados Intensivos destinada ao 

tratamento de pessoas com COVID-19 
     321.479,11   

 Ventiladores de anestesia com monitorização      430.482,78   

 Equipamentos de ventilação não Invasiva      505.069,80   

 Camas para cuidados intensivos      134.070,00   

 Ampliação da Unidade de Cuidados Intensivos      129.094,16   

 Intensificadores de Imagem com Arco em C, para apoio de 

salas do BO 
     430.500,00   

 Aquisição de microscópio - CRI Oft. Bloco operatório      307.500,00   

 Equipamentos de perfusão e infusão      135.000,00   

 Computadores      122.877,00   

Fonte de dados: SA
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A dotação orçamental para o ano 2020 previa a realização de investimentos na ordem dos 18,3M€, 

repartidos pelas rubricas apresentadas no infra, podendo observar-se no referido quadro que o grau de 

execução dos investimentos se situou nos 98,9%. Esta taxa de execução fica a dever-se, em parte, à 

urgência sentida na realização de investimentos no âmbito do combate à pandemia COVID-19. 

Quadro 31 - Execução do Investimento por Classificação 
Unidade: €

Classificação do investimento

Dotação 

Orçamental 

2020

Realizado 

2020

Medida 022

Realizado 

2020

Medida 095 e 

096

TOTAL
Taxa de 

execução

%

Medidas 

COVID

Edifícios e outras construções 3.890.512,00 1.227.571,18 2.031.121,31 3.258.692,49 83,8% 62,3%

Equipamento básico 12.038.177,00 6.760.995,85 6.778.561,83 13.539.557,68 112,5% 50,1%

Equipamento administrativo 1.311.229,00 718.307,32 193.255,59 911.562,91 69,5% 21,2%

Outros ativos fixos tangíveis 781.000,00 286.835,09 8.879,73 295.714,82 37,9% 3,0%

Programas computador e sistemas  informação 319.014,00 133.644,73 0,00 133.644,73 41,9% 0,0%

Total 18.339.932,00 9.127.354,17 9.011.818,46 18.139.172,63 98,9% 49,7%

Fonte: SGF  

8.3.2. Projetos Co-Financiados 

Destaca-se a prossecução dos projetos SAMA2020, no valor de 2,6M€, os quais têm por objetivo conciliar e 

modernizar os processos de trabalho nas diversas instituições que o integram, materializada na aquisição 

de servidores informáticos de grande capacidade e na substituição de 3.000 novos postos de trabalho 

(entre terminais virtuais e PC’s e impressoras), bem como a prossecução dos projetos de Eficiência 

Energética resultantes de candidatura ao POSEUR – Programa Operacional para a Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, aprovados, no seu conjunto, num montante que ascende a um investimento 

na ordem dos 3M€. 

8.3.3. Evolução do Investimento no Último Triénio 

No triénio 2018-2020, destaca-se a evolução no investimento realizado para mitigar as carências de 

investimento de anos anteriores, num montante que ascendeu a mais de 14,2M€. 

No que diz respeito aos ativos fixos tangíveis, do conjunto dos investimentos efetuados, destacam-se as 

maiores variações percentuais nas rubricas de edifícios e outras construções (812,27%) e equipamento 

básico (328,64%), definidos como investimento muito prioritário, beneficiando dos projetos dirigidos à 

modernização e capacitação organizacional e tecnológica do CHUC referidos no número anterior. 

 

Gráfico 10 - Ativos Fixos Tangíveis (variação % 2018/2020) 

 

 

Quanto ao investimento relativo a ativos 
intangíveis, após um período 
compreendido entre o ano de 2018 
(76.453€) e 2019 (1.430.086€) onde se 
observou um aumento pronunciado na 
rubrica de Programas de Computador e 
Sistemas de Informação, seguiu-se, em 
2020, uma redução expressiva das verbas 
registadas nesta rubrica (133.645€). Este 
desvio justifica-se sobretudo pelo facto da 
execução financeira do programa +TIC - 
Modernizar sistemas de informação e 
tecnologias de informação e comunicação 
no CHUC ter terminado no final do ano de 
2019. 
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9.DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ATIVIDADES PARA 2021 

 

Afirmar cada vez mais o CHUC como instituição de referência na região e no país para um SNS mais forte, 

mais inclusivo e mais solidário é o objetivo. Cooperação, competência, compromisso e complementaridade 

são eixos de orientação que resumem a estratégia para o conseguir, estando neste momento na sua fase 

final a elaboração do Plano Estratégico 2021-2023.  

No plano externo, o foco deve ir para a qualidade dos cuidados e o reforço da confiança dos doentes, sendo 

estratégico potenciar os seus 18 centros de referência e a presença em 10 redes europeias de 

referenciação, trabalhando em proximidade com os diversos níveis do sistema de saúde para racionalizar e 

otimizar o percurso dos doentes. 

O investimento na cooperação estratégica com a Universidade de Coimbra através do consórcio Centro 

Académico Clínico será um motor do desenvolvimento da produção e difusão de conhecimento científico, e 

trabalhar em rede com as restantes estruturas de ensino da cidade e da região, assim como reforçar a 

presença do CHUC em organismos internacionais como M8 Alliance, European Reference Network, CPLP. 

A estabilização da estrutura interna, evoluindo de um modelo assente nas unidades de gestão intermédia 

para um modelo de tipo departamental com maior foco na efetividade clínica; o reforço dos instrumentos 

de controlo interno e de prestação de contas; o reforço da confiança dos profissionais na sua organização; e 

a continuidade de um investimento na inovação e modernização tecnológica são alguns dos maiores 

desafios internos.  

Os departamentos criados e a criar têm como escopo a integração de serviços e unidades funcionais de 

ação médica com homogeneidade e ou complementaridade técnica e ou terapêutica, de modo a consagrar 

um modelo organizacional que leve em conta o doente ou a doença e não a especificidade dos cuidados a 

prestar. Os departamentos têm em vista assegurar respostas coerentes, flexíveis e articuladas com as 

exigências da prestação de cuidados de saúde de qualidade e a prossecução de objetivos comuns. O 

Conselho de Administração, em 2021, tem a pretensão de concluir este processo organizando a grande 

maioria dos serviços de ação médica em 12 Departamentos. Os conselhos Diretivos desses Departamentos, 

além do cumprimento das orientações estratégicas estabelecidas pelo conselho de administração, irão 

promover a articulação entre os vários departamentos com o objetivo de obter um funcionamento 

coerente e integrado no CHUC. Em consequência, poderemos alcançar uma utilização eficiente e integrada 

de recursos, assim como a monitorização da adequação, qualidade e eficiência dos cuidados prestados. 

Está igualmente na agenda para 2021 a criação de CRI´s nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017 e 

transformar alguns dos existentes atualmente no CHUC. 

 

9.1 Investimento plurianual 

Em 2021, prevê-se um volume de investimento de cerca de 30 milhões de euros, distribuído em 69,5% para 

edifícios e outras construções e os restantes 30,5% por renovação do plateau tecnológico. 

Entre os investimentos estruturantes do CHUC a iniciarem em 2021 destacam-se os constantes do quadro 

abaixo detalhando-se o cronograma de execução: 
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Quadro 32 - Investimentos Estruturantes para 2021 
Unidade M onetária: Euro

Valor s/IVA Valor c/IVA

Nova M aternidade 35 115 560 43 192 139 1 500 000 20 447 500 21 244 639

Requalificação do Serviço de Urgência do Polo HUC 6 011 170 7 393 739 5 545 304 1 848 435

Ampliação do Serviço de M edicina Intensiva 5 780 459 7 109 965 2 976 343 2 976 343 1 157 279

Requalificação Psiquiatria Forense 5 567 440 6 847 951 153 750 4 108 771 2 585 430

Obras de requalificação no Hospital Geral 3 635 202 4 471 298 2 235 649 2 235 649

Equipamento pesado 12 733 143 15 661 766 5 120 666 3 997 500 6 543 600

Angiografo 406 504 500 000 500 000

2 TAC 739 837 910 000 910 000

Camara Gamma 1 056 911 1 300 000 1 300 000

Ressonância M agnética 2 300 000 2 829 000 2 829 000

PET 1 579 891 1 943 266 1 943 266

Aceleradores Lineares 6 650 000 8 179 500 467 400 1 168 500 1 168 500

Fonte de dados: SA e UID

Investimento
2021 2022 2023 e sgsProjeto

 

A nova maternidade constitui uma infraestrutura de Apoio Perinatal Altamente Diferenciado, que integra os 

serviços das MBB e MDM num edifício único que assegure as melhores práticas clínicas de Obstetrícia, 

Ginecologia e Neonatalogia, de acordo com modernos padrões assistenciais e que irá permitir uma gestão 

racional e eficiente de recursos humanos e materiais atualmente dispersos fisicamente com incontornáveis 

duplicações. Neste momento encontra-se revisto o programa funcional e aguarda-se a decisão de 

autorização do investimento. 

A requalificação do Serviço de urgência do polo HUC permitirá melhorar os fluxos e as dinâmicas funcionais, 

“agrupando” os doentes por grau de complexidade clínica em áreas específicas, possibilitando que a 

decisão clínica sobre cada caso seja tomada, em tempo oportuno. O concurso público foi publicitado em 

maio de 2021 e prevê-se o início das obras no segundo semestre de 2021. 

A ampliação da Medicina Intensiva permitirá ao CHUC ter camas de nível II na dependência funcional do 

SMI e ao mesmo tempo aumentar a sua dotação em mais 14 camas (total de 44 camas para doentes 

críticos), das quais 8 serão camas de pressão variável que lhe permite fazer face a situações infeciosas 

graves como aquela que agora vivemos. Este aumento de camas vai ao encontro da estimativa de 

crescimento estabelecida pelo Ministério da Saúde para o CHUC que é de 54 camas de doentes críticos. 

Nesta fase encontra-se aberto o concurso público para projeto de arquitetura. 

A requalificação da psiquiatria forense tem na sua génese as débeis condições do atual edifício estando o 

investimento sinalizado no Plano Nacional de Saúde Mental e a garantia de financiamento integral para 

este investimento através do PRR. O programa funcional e o estudo prévio foram aprovados e neste 

momento encontra-se concluído o processo para submissão a autorização de investimento e abertura do 

concurso público de arquitetura. 

Entre as obras previstas para o HG destacam-se os investimentos a realizar no domínio da eficiência 

energética com financiamento pelo POSEUR e o projeto Unidade de Envelhecimento Saudável e Ativo 

(UNIESA) assim como a requalificação de várias enfermarias. 

Ao nível da substituição de equipamento pesado encontra-se em curso a instalação de dois aceleradores 

lineares em regime de locação e está previsto para setembro a instalação de um PET no serviço de medicina 

nuclear, adquirido através de um projeto conjunto com a Universidade de Coimbra. Está ainda em curso a 

elaboração dos procedimentos de concurso para a substituição de vários equipamentos na área da 
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imagiologia (2 RM e 2 TAC), um angiógrafo (Cardiologia) e duas camara gama (Medicina Nuclear). 

A execução destes investimentos, e outros previstos no Plano Plurianual de Investimentos, irão permitir ao 

CHUC um salto qualitativo significativo na prestação de cuidados de saúde aos utentes do SNS e uma 

melhoria das condições de trabalho dos profissionais com impactos significativos na produtividade.  
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10.PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 
Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo 
obtido no exercício de 2020, no valor de -19.287.147,05€ seja transferido para a conta de resultados 
transitados. 
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11.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Quadro 33 - Balanço Analítico 

RUBRICAS NOTAS

31-12-2020 31-12-2019 (Reexpresso)

                ATIVO   

Ativo Não Corrente   

Ativos fixos tangiveis 5 87.206.711,73 76.188.404,70

Ativos intangiveis 3 / 5 873.318,09 1.279.197,11

Outros ativos financeiros 18.1 / 23.9 621.160,38 421.070,73

  

88.701.190,20 77.888.672,54

Ativo Corrente   

Inventários 10 31.939.481,28 30.044.091,71

Devedores por transf e subsidios não reemb 18.1 488.398,32 488.398,32

Clientes, contribuintes e utentes 18.1 / 18.2 61.768.218,76 59.952.166,44

Estado e outros entes públicos 23.5.2 472.325,00 472.325,00

Outras contas a receber 18.1 130.825.517,09 121.073.373,28

Caixa e depósitos 1.2 / 18.1 17.468.349,66 18.975.288,26

242.962.290,11 231.005.643,01

  

Total do Ativo 331.663.480,31 308.894.315,55

  
PATRIMÓNIO LÍQUIDO   

Património/Capital 23.8 138.550.000,00 138.550.000,00

Reservas 23.8 65.723.188,76 65.723.188,76

Resultados transitados 2.7 / 23.8 -404.902.403,57 -380.109.952,04

Outras variações no património líquido 23.8 30.459.405,94 29.620.132,68

Resultado líquido do período 23.8 -19.287.147,05 -67.064.853,53

  

Total do Património Líquido -189.456.955,92 -213.281.484,13

  

PASSIVO   

Passivo não corrente  

Provisões 2.7 / 15 2.186.244,44 1.640.581,46

Outras contas a pagar 18.1 2.987.894,41 3.256.708,13

  

5.174.138,85 4.897.289,59

Passivo Corrente   

Fornecedores 18.1 90.846.803,98 122.113.404,47

Adian Clientes, cont. utentes 18.1 214.559.406,24 167.595.979,69

Estado e outros entes públicos 18.1 / 23.5.2 9.336.829,84 8.773.422,01

Fornecedores de investimentos 18.1 5.978.624,78 6.297.329,77

Outras contas a pagar 18.1 195.145.307,68 212.433.326,32

Diferimentos 25.361,25 31.518,44

Outros passivos financeiros 18.1 53.963,61 33.529,39

  

515.946.297,38 517.278.510,09

  

Total do Passivo 521.120.436,23 522.175.799,68

  

Total do Património Líquido e Passivo 331.663.480,31 308.894.315,55

Fonte de dados: SGF

DATAS

Unidade Monetária:Euro
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Quadro 34 - Demonstração dos Resultados por Naturezas 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

31-12-2020 31-12-2019

RENDIMENTOS E GASTOS   

Impostos, contribuições e taxas 14 2.827.754,37 4.098.374,76

Prestações de serviços e concessões 13 / 23.2 405.781.354,50 413.311.797,80

Transferências e subsídios correntes obt. 14.1 / 23.6 115.027.679,94 24.422.278,56

Custo das merc.vendidas e mat consumidas 10 / 23 -185.898.564,54 -173.563.865,54

Fornecimentos e serviços externos 23.1 -70.882.323,69 -67.752.715,07

Gastos com o pessoal 19 -278.827.502,38 -266.927.122,41

Imp. de dividas receb. (perdas/reversões) 18 47.582,11 -793.922,41

Provisões (aumentos/reversões) 15 -644.807,71 -383.613,06

Outros rendimentos e ganhos 13 / 23.4 12.821.394,68 14.101.182,55

Outros gastos e perdas 23.3 -10.938.425,68 -7.026.022,14

Result antes depreciações gastos de finan. -10.685.858,40 -60.513.626,96

  

Gastos/reversões depreciação e amortização 3 / 5 -8.545.750,70 -6.465.364,19

  

Resultado ope (antes de gastos de finan) -19.231.609,10 -66.978.991,15

  

Juros e rendimentos similares obtidos 13 72,60 72,60

Juros e gastos similares suportados -13.240,80 -33.613,77

  

Resultados antes de impostos -19.244.777,30 -67.012.532,32

  

Imposto sobre o rendimento 23.5.1 -42.369,75 -52.321,21

  

Resultado líquido do período -19.287.147,05 -67.064.853,53
Fonte de dados: SGF  

PERÍODOS

Unidade Monetária:Euro
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Quadro 35 - Demonstração das Alterações no Património Líquido (Reexpresso) 

Capital/                                  

Património 

Subscrito

Reservas 

Legais

Outras 

Reservas

Resultados 

Transitados

Excedentes de 

Revalorização

Outras 

Variações no 

Património 

Líquido

Resultado 

Líquido do 

Período

TOTAL

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO [1] 138.550.000,00 0,00 65.723.188,76 -380.109.952,04 0,00 29.620.132,68 -67.064.853,53 -213.281.484,13 -213.281.484,13

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira Adoção de Novo Referencial Contabilístico

Alterações de Políticas Contabilísticas

Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras

Realização do Excedente de Revalorização

Excedentes de Revalorização e Respetivas Variações

Transferências e Subsídios de Capital -1.990.202,10 -1.990.202,10 -1.990.202,10

Outras Alterações Reconhecidas no Património Líquido -67.064.853,53 2.829.475,36 67.064.853,53 2.829.475,36 2.829.475,36

[2] 0,00 0,00 0,00 -67.064.853,53 0,00 839.273,26 67.064.853,53 839.273,26 839.273,26

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO [3] -19.287.147,05 -19.287.147,05 -19.287.147,05

RESULTADO INTEGRAL [4]=[2]+[3] 47.777.706,48 -18.447.873,79 -18.447.873,79

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 

PERÍODO

Subscrições de Capital/Património

Entradas para Cobertura de Perdas 42.272.402,00 42.272.402,00 42.272.402,00

Outras Operações

[5] 0,00 0,00 0,00 42.272.402,00 0,00 0,00 0,00 42.272.402,00 42.272.402,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO [6]=[1]+[2]+[3]+[5] 138.550.000,00 0,00 65.723.188,76 -404.902.403,57 0,00 30.459.405,94 -19.287.147,05 -189.456.955,92 -189.456.955,92

Fonte de dados: SGF

Total do 

Património 

Líquido

Descrição Notas

Património Líquido Atribuído aos Detentores do Património Líquido da Entidade que Controla

Interesses 

que não 

Controlam

Unidade Monetária:Euro
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Quadro 36 - Demonstração de Fluxos de Caixa 

NOTAS 2020 2019

Fluxos de Caixa das atividades operacionais  

Recebimentos de clientes 532.625.423,30 453.794.866,97

Recebimentos de contribuintes

Recebimentos de utentes 828.036,20 4.529.492,01

Pagamentos a fornecedores 281.806.673,78 283.029.292,04

Pagamentos ao pessoal 1.2.b 151.759.189,90 142.827.879,93

Caixa gerada pelas operações 99.887.595,82 32.467.187,01

Outros recebimentos / pagamentos 1.2.b -127.031.429,44 -122.391.450,08

 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) -27.143.833,62 -89.924.263,07

 

Fluxos Caixa atividades de investimento  

Pagamentos respeitantes a:  

Ativos fixos tangíveis 16.635.506,98 6.669.992,70

Investimentos financeiros

 

Fluxos caixa atividades investimento (b) -16.635.506,98 -6.669.992,70

 

Fluxo Caixa actividades de financiamento  

Recebimentos provenientes de:  

Realizações capital e outros inst. capital

Cobertura de prejuízos 42.272.402,00 99.519.104,22

 

Fluxos caixa atividades financiamento (c) 42.272.402,00 99.519.104,22

 

Variação caixa e equivalentes (a+b+c) -1.506.938,60 2.924.848,45

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e Equivalentes Caixa início período 18.975.288,26 16.050.439,81

Caixa e Equivalentes Caixa fim período 17.468.349,66 18.975.288,26

 

CONCILIAÇÃO CAIXAS E EQUIV E SALD GERÊNCIA

= Saldo da gerência anterior 18.975.288,26 16.050.439,81

De execução orçamental 13.840.775,18 8.804.636,20

De operações de tesouraria 3.627.574,48 7.245.803,61

Caixa e seus equivalentes no fim do períod 17.468.349,66 18.975.288,26

- Equivalentes a caixa no fim do período 0,00 0,00

- Variações cambiais de caixa fim do perio 0,00 0,00

= Saldo da gerência seguinte 17.468.349,66 18.975.288,26

De execução orçamental 13.840.775,18 15.064.729,08

De operações de tesouraria 3.627.574,48 3.910.559,18

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro
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12.ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

1.Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 
 

1.1.Identificação da Entidade 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE 
Sede social: Av. Bissaya Barreto, 3000 – 075 Coimbra 
Endereço eletrónico: casec@chuc.min-saude.pt 
Página na internet: www.chuc.min-saude.pt 
Natureza da atividade: Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 
Nº de Trabalhadores: 8.404 
Órgãos da Entidade: 

• Conselho de Administração 

• Conselho Fiscal 

• Revisor Oficial de Contas 

• Conselho Consultivo 

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

a.Referencial contabilístico 
O CHUC é uma entidade pública do setor empresarial do Estado da área da saúde e apresenta contas no 

exercício de 2020 de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP), sendo o segundo ano da aplicação do referencial contabilístico SNC-AP na Instituição. 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em 

conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas (SNC-AP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de 

Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade. 

b.Comparabilidade nas demonstrações financeiras 
As políticas contabilísticas apresentadas na nota 2 foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o 

período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Não foram feitas derrogações às disposições 

do SNC-AP. As demonstrações financeiras cumprem com o princípio da comparabilidade. 

 
c.Caixa e depósitos 

Quadro 37 - Desagregação de Caixa e Depósitos 

Caixa e Bancos

Caixa 0,00 0,00 0,00

Depósitos à ordem 0,00 0,00 0,00

Depósitos à ordem no Tesouro 17.461.054,94 0,00 17.461.054,94

Depósitos bancários à ordem 7.294,72 0,00 7.294,72

Depósitos a prazo 0,00 0,00 0,00

Total 17.468.349,66 0,00 17.468.349,66

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Rubrica Quantia bruta Imparidade acumulada Quantia líquida

 
A 31 de dezembro de 2020, o valor das disponibilidades era de 17.468.350€, contemplando 3.196.605 € 

referentes a retenções de IRS dos funcionários e contribuições sobre os vencimentos de dezembro no valor 

mailto:casec@chuc.min-saude.pt
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5.898.414,32 €.  

Para além destes valores acresce ao saldo o montante de 3.440.121,64€ (conta 2789291692 – Doentes) 

consignado aos doentes do foro psiquiátrico cuja gestão é efetuada pela Instituição. 

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
 

2.1. Bases de Mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico. 

Os montantes constantes nas demonstrações financeiras encontram-se expressos em Euros, salvo indicação 

do contrário. 

O CHUC mantém o seu arquivo contabilístico em conformidade legal de forma adequada e segura. O seu 

sistema informático encontra-se parametrizado de acordo com exigências relativas à preparação e 

elaboração de informação de natureza económica e financeira. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do 

regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, 

rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses 

elementos contidos na estrutura concetual, em conformidade com as características qualitativas da 

relevância, fiabilidade, compreensibilidade, oportunidade, comparabilidade, verificabilidade e ainda a 

materialidade, a relação custo-benefício e o equilíbrio entre as características qualitativas. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCP requer que o CA formule julgamentos, 

estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, 

rendimentos e gastos. 

As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e noutros fatores 

considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam uma base aceitável para os julgamentos 

sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes.  

As notas que se seguem visam desenvolver e comentar os valores incluídos no Balanço e Demonstração de 

Resultados e/ou divulgar factos ou situações que, não tendo expressão naquelas demonstrações 

financeiras, influenciam ou podem vir a influenciar a posição financeira da Entidade. 

2.2. Políticas Contabilísticas 

a. Ativos Fixos Tangíveis 
O tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis foi efetuado de acordo com o disposto na NCP 5 - 

Ativos Fixos Tangíveis (AFT), estando os mesmos registados ao seu custo, deduzido das depreciações 

acumuladas e de perdas por imparidade. Os AFT reconhecidos referem-se a bens com substância física que 

cumulativamente: 

- São detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros, ou para 

fins administrativos;   

- Se espera sejam usados durante mais de um período de relato; 

- For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados 

ao bem; e  

- O custo ou o justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade. 

Um bem do ativo fixo tangível é inicialmente reconhecido pelo seu custo, o qual compreende o seu preço 

de compra e os custos suportados inicialmente para a sua aquisição ou construção, e ainda os custos 
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suportados subsequentemente para adicionar, substituir uma parte ou prestar assistência a esse ativo, 

desde que estes possibilitem um aumento do potencial de serviço ou dos benefícios económicos futuros 

associado a esse bem. 

Os aumentos ao valor contabilístico em resultado de revalorizações são creditados em excedentes de 

revalorização de AFT no património líquido. As reduções que possam ser compensadas por anteriores 

revalorizações do mesmo ativo são movimentadas contra a respetiva rubrica de excedentes de 

revalorização de AFT. As restantes reduções são reconhecidas na demonstração dos resultados como 

perdas por imparidade. 

A imparidade resulta de eventos ou circunstâncias que indiciam que o valor contabilístico excede o valor 

recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados, devendo essa política aplicar-se a 

todos os bens que integram essa classe, aplicando-se a NCP 9- Imparidade de Ativos.  

Quando os ativos revalorizados são alienados, o montante que se encontra reconhecido em excedentes de 

revalorização é transferido para resultados transitados. Adicionalmente, o montante de realização anual do 

excedente associado aos bens reintegráveis, são também transferidos para a rubrica Resultados 

Transitados. 

Quando um bem do ativo fixo tangível for adquirido através de uma transação sem contraprestação 

(obtidos a título gratuito), a mensuração far-se-á da seguinte forma: 

- Imóveis — Valor patrimonial tributário (VPT); 

- Outros ativos — Custo do Bem recebido, ou na falta deste, o respetivo valor de mercado apurado através 

de avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens. 

As bases de mensuração aplicadas são explicitadas e justificadas na nota 5 deste Anexo, de acordo com o 

preconizado na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras. 

Quanto às depreciações são calculadas a partir do momento em que os bens estão disponíveis para uso e 

nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido, pelo método das quotas constantes, 

com imputação duodecimal, tendo em conta o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. Para 

o efeito, são utilizadas as taxas de depreciação que refletem a vida útil estimada dos bens definidas no 

Classificador Complementar 2 (capítulo 7 do PCM) – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, 

intangíveis e propriedades de investimento e que constava da Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, 

entretanto revogada, entra em vigor em 1 de janeiro de 2017, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.  

Para determinação da vida útil de um ativo são considerados os seguintes fatores: 

• Utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física 
esperadas para esse ativo; 

• Desgaste físico esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número de turnos 
durante os quais o ativo será usado, o programa de reparações e manutenções e o cuidado e 
manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 

• Obsolescência técnica e comercial resultante de alterações ou melhoramentos na produção, ou de 
alterações na procura do mercado para os produtos ou serviços produzidos pelo ativo; 

• Limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo, tais como as datas de expiração de contratos 
de locação relacionados. 

A NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis preconiza que o método mais adequado às Administrações Públicas é, em 

regra, o método das quotas constantes (ou da linha reta). Este método deve ser aplicado de forma 

consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado 

desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 
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O valor unitário e as condições em que os elementos dos AFT sujeitos a depreciação ou deperecimento 

possam ser totalmente depreciados um só exercício são os definidos na lei. 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos AFT é calculada segundo o método das quotas 

constantes de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens. 

b. Ativos Intangíveis 
Um ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. 

O reconhecimento de um bem como ativo intangível é efetuado nos termos da NCP 3 – Ativos Intangíveis, 

estando registados pelo custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade e das 

amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes 

estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, durante um período de três 

anos de acordo com o Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos. 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios 

económicos futuros para o Hospital, sejam controláveis e que os mesmos possam ser mensurados com 

fiabilidade. As despesas de desenvolvimento para as quais a entidade demonstre capacidade para 

completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou uso e relativamente às quais seja 

provável que o seu ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As despesas 

de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto no período em que são 

incorridas. As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos” ou “Outros 

gastos”. 

c. Inventários 
O tratamento contabilístico dos Inventários é efetuado de acordo com o disposto na NCP 10 – Inventários. 

São reconhecidos como inventários os bens adquiridos para revenda, as matérias-primas e os materiais a 

aguardar e a ser usados na produção, os produtos acabados ou os produtos em curso de produção. 

A sua mensuração é normalmente feita ao custo de aquisição (com IVA incluído) quando este não é 

dedutível) sempre que se trate de transações com contraprestação, e inclui todos os custos de compra, 

custos de transformação e outros custos suportados para colocar os inventários no seu local e condição 

atuais. Existem, no entanto, situações em que a mensuração pode ser efetuada de acordo com as 

circunstâncias em que forem adquiridos e/ou com a sua utilização futura, nomeadamente: 

• Bens detidos para vender ou consumir em condições normais de mercado – mensuração pela 
quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido; 

• Bens adquiridos através de uma transação sem contraprestação (a título gratuito), devem ser 
mensurados pelo justo valor à data de aquisição; 

• Bens detidos para distribuir sem contrapartida ou com uma contrapartida simbólica, ou para 
consumir no processo de produção de bens para subsequentemente distribuir sem contrapartida ou 
por uma contrapartida simbólica, devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o 
custo de reposição corrente. 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao preço 

de mercado, no caso de este ser inferior (utilizando-se o custo médio como método de custeio). Entende-se 

por preço de mercado, o valor realizável líquido ou o custo de reposição.  

Caso os inventários se encontrem registados por um valor superior ao que se espera obter do seu valor de 

venda ou de uso, reconhece-se perdas por imparidade.  

O método de custeio das saídas de armazém adotado é por regra o custo médio ponderado. 

Para a produção em curso utilizou-se o método de cálculo com base nos preços definidos no CP, sendo a 
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valorização da produção em curso calculada em função dos dias de internamento do período em análise. 

d. Outros Ativos Financeiros 
Os outros ativos financeiros encontram-se registados pelo valor de custo deduzido das respetivas perdas 

por imparidade, quando aplicável. 

e. Contas a Pagar 
As dívidas a terceiros que não vencem juros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos 

que as titulam. As operações em moeda estrangeira são registadas ao câmbio da data considerada para a 

operação, salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade.  

f. Contas a Receber 
As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço deduzidas de 

eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica Imparidade de dívidas a receber (perdas/ 

reversões), de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na 

sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou 

parte do saldo em dívida não será recebido, sendo as imparidades registadas em clientes de cobrança 

duvidosa e avaliadas anualmente tendo em conta a avaliação dos riscos de cobrança dos respetivos saldos. 

As dívidas de terceiros, independentemente da sua maturidade estão contabilizadas no realizável de curto 

prazo. No ativo corrente do Balanço, na rubrica Clientes, contribuintes e utentes estão contabilizadas 

dívidas que na sua maioria se encontram vencidas há mais de um ano, e para as quais ainda não está 

formalizado um plano para os pagamentos. 

As dívidas de entidades do Estado não são constituídas imparidades nos saldos em dívida. 

g. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
A NCP 15 — Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes define os termos em que devem ser 

efetuado o seu reconhecimento e mensuração. A Norma define Provisões como passivos que são 

obrigações presentes e é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios 

económicos ou potencial de serviço para pagar essas obrigações, ou seja, deve ser reconhecida uma 

provisão quando, cumulativamente, existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado 

de um acontecimento passado, quando existe a probabilidade de ser exigido um exfluxo de recursos 

incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação e ainda quando 

pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação. 

As provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um 

evento passado, e seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o 

montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada 

balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.  

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos 

passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais 

acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o controlo do Hospital; ou (ii) obrigações presentes 

que surjam de acontecimentos passados, mas que não são reconhecidas porque não é provável que um 

exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a 

quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. 

A constituição de provisões para riscos e encargos decorre de circunstâncias em que as mesmas devem ser 

reconhecidas, e a sua mensuração deve respeitar as regras definidas na NCP 15 — Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes. É igualmente considerado o previsto na NCP 1 na divulgação de 

informação acerca de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes em notas explicativas às 

demonstrações financeiras, para permitir que os utilizadores compreendam a sua natureza, oportunidade e 

quantia. A provisão para outros riscos e encargos é determinada com base na estimativa que o CA e os seus 
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advogados fazem dos riscos relacionados com a atividade. 

A quantia reconhecida como uma provisão deve ser a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar 

a obrigação presente à data de relato, sendo esta estimativa o montante do dispêndio exigido para liquidar 

a obrigação presente ou a quantia a pagar para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir 

para um terceiro nessa data. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão 

origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para o Centro Hospitalar.  

h. Imparidade de Ativos 
A determinação e o reconhecimento de imparidade de Ativos é efetuada nos termos definidos na NCP 9 – 

Imparidade de Ativos. A Norma define imparidade como uma perda de benefícios económicos futuros ou 

potencial de serviço de um ativo, para além do reconhecimento sistemático da perda dos benefícios 

económicos futuros ou potencial de serviço desse ativo por via da depreciação. 

A quantia escriturada de um ativo é reduzida para a sua quantia recuperável de serviço quando a quantia 

recuperável de serviço for menor do que a quantia escriturada, constituindo-se uma perda por imparidade, 

sendo a quantia recuperável a maior quantia entre o justo valor de um ativo menos custos de vender e o 

seu valor de uso (valor presente dos fluxos de caixa futuros que se espera obter do uso continuado de um 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil). 

As perdas por imparidade são reconhecidas imediatamente nos resultados. Quando a quantia estimada de 

uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo com o qual se relaciona, a 

quantia escriturada do ativo é reduzida para zero com uma correspondente quantia reconhecida nos 

resultados. O passivo é reconhecido se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. 

Após o reconhecimento de uma perda por imparidade, o encargo da depreciação (amortização) do ativo é 

ajustado em períodos futuros para imputar a quantia escriturada revista do ativo, menos o seu valor 

residual (se houver), numa base sistemática durante a sua vida útil remanescente. 

Em cada data de relato é avaliado se há qualquer indício de que uma perda por imparidade reconhecida em 

períodos anteriores possa ter diminuído ou deixado de existir, apurando-se a quantia recuperável estimada 

de serviço desse ativo e regista-se a respetiva reversão parcial ou total da perda por imparidade. 

Relativamente aos ativos detidos sobre entidades que integram o perímetro de consolidação patrimonial do 

SNS (ARS’s, Hospitais SPA, Hospitais EPE, ULS e ACSS), e concretamente no que se refere aos saldos de 

Contratos-Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais não deve ser constituída qualquer 

imparidade nos termos da Circular Normativa nº 2/2020/ACSS - Consolidação de Contas do Ministério da 

Saúde referente ao exercício de 2020. 

i. Especialização dos Exercícios 
Os gastos e rendimentos são reconhecidos tanto quanto é possível estimar, no momento em que são 

gerados, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do 

acréscimo. Os primeiros são contabilizados em “Outras Contas a Pagar” e os segundos em “Outras Contas a 

Receber”. 

Os rendimentos correspondentes aos cuidados de saúde prestados no hospital são reconhecidos em 

resultados no momento em que são realizados, exceto nos casos dos cuidados de saúde em curso à data do 

balanço (doentes ainda internados), que só são faturados após a alta do internamento e respetiva 

codificação. 

j. Encargos com Férias e Subsídios de Férias 
As férias e subsídio de férias são registados como gasto no ano em que os funcionários adquirem o direito 

ao seu recebimento. Em consequência, o valor de férias e subsídio de férias vencido e não pago à data do 
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balanço, foi estimado e incluído na rubrica Outras Contas a Pagar. 

k. Reconhecimento de Gastos 
Os gastos são reconhecidos à medida que são incursos de acordo com o princípio do acréscimo, e 

independentemente do momento em que são pagos.  

l. Reconhecimento de Rendimentos  
l.1) Rendimento de transações com contraprestação 

Os rendimentos de transações com contraprestação resultam de venda de bens ou prestação de serviços a 

terceiros ou outras entidades públicas, ou do uso por terceiros de ativos que produzam juros, royalties, 

dividendos ou distribuições similares. O rendimento proveniente da venda de bens é reconhecido quando 

tenham sido transferidos para o comprador e a quantia do rendimento possa ser fiavelmente mensurada e 

seja provável que os benefícios económicos fluam para o CHUC. No caso das prestações de serviços, 

quando o desfecho de uma transação puder ser estimado com fiabilidade, o rendimento associado à 

transação deve ser reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do relato. O 

desfecho de uma transação pode ser estimado com fiabilidade quando estiverem satisfeitas todas as 

seguintes condições: (a) A quantia de rendimento pode ser mensurada com fiabilidade; (b) É provável que 

os benefícios económicos ou potencial de serviço associados à transação fluirão para a entidade; (c) A fase 

de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade; e (d) Os custos 

suportados com a transação e os custos para completar a transação podem ser mensurados com 

fiabilidade. 

O rendimento apenas é reconhecido quando for provável que os benefícios económicos ou o potencial de 

serviço associado à transação fluirão para a entidade. Porém, quando surgir uma incerteza acerca da 

cobrabilidade de uma quantia já incluída no rendimento, a quantia incobrável, ou a quantia a respeito da 

qual deixou de ser provável a cobrança, é reconhecida como um gasto, e não como um ajustamento da 

quantia do rendimento originalmente reconhecida.  

l.2) Rendimentos de transações sem contraprestação  

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação incluem as transferências (sejam de caixa 

ou não) incluindo as financeiras (correntes e de capital) e os subsídios. O reconhecimento dos rendimentos 

(transferências) é efetuado da seguinte forma: − reconhecidos quando o acontecimento ocorrer; e − os 

adiantamentos recebidos antes de o acontecimento ocorrer são reconhecidos como passivo.  

m. Subsídios ao Investimento 
Os subsídios ao investimento são registados em conta apropriada no Património Líquido aquando do seu 

recebimento e são transferidos para resultados na proporção das depreciações e amortizações praticadas 

sobre os bens financiados. 

n. Imposto sobre o Rendimento 
Atendendo a que em sede de IRC – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas a entidade se 

encontra enquadrada no regime geral, a estimativa de imposto é efetuada com base no normativo 

existente. São reconhecidas contabilisticamente as situações de ativos e passivos por impostos diferidos. 

o. Caixa e Equivalentes de Caixa 
O Caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos 

financeiros a curto prazo que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro. 

p.  Acontecimentos Após a Data de Balanço 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 

nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. 

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço são divulgados no Anexo. 
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2.3. Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de 
aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas 
demonstrações financeiras. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP requer que o Órgão de Gestão 

formule julgamentos, utilize estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas 

e os montantes reportados.  

As estimativas e pressupostos associados são baseados em eventos passados e outros fatores, incluindo 

expectativas relativas a eventos futuros considerados prováveis face às circunstancias e formam a base para 

os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras 

fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 

2.4. Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento 
material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).  

Não foram identificadas pelo CA do CHUC situações que sejam suscetíveis de provocar ajustamentos 

materiais nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano seguinte ou mesmo que coloquem 

em causa a continuidade do CHUC. 

2.5. Quando a aplicação inicial de uma NCP tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, 
ou pudesse ter tais efeitos, mas é impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em 
períodos futuros, uma entidade deve divulgar.  

Não aplicável. 

2.6. Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento 
material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).  

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2020, 2019, 2018 e 2017 incluem o reconhecimento de rendimentos no 

âmbito do CP comunicados por estimativa da ACSS e cuja validação da informação de produção está 

dependente de informação a produzir pelos sistemas de faturação do CHUC em conjunto com os da ACSS à 

posterior da data do relato e que poderá vir a originar diferenças materialmente relevantes em períodos 

futuros. 

Relativamente aos ativos detidos sobre entidades que integram o perímetro de consolidação patrimonial do 

SNS (ARS ’s, Hospitais SPA, Hospitais EPE, ULS e ACSS), e concretamente no que se refere aos saldos de 

Contratos-Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais não foi constituída qualquer 

imparidade nos termos da Circular Normativa nº 2/2020/ACSS - Consolidação de Contas do Ministério da 

Saúde referente ao exercício de 2020. Caso se venha a verificar a constituição de imparidades no futuro 

poderá vir impactar nos resultados supervenientes. 

O SNC-AP requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão sobre 

alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do ativo, passivo, 

património líquido, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos 

efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais. 

2.7. Erros materiais de períodos anteriores 

No exercício de 2020, decorrente do apuramento de acertos de contas por parte da ACSS aos Contratos-

Programa de 2013 a 2016, resultou um acerto no montante de 107.276.276,36 euros, tendo sido registado 

em 2020 na rubrica de Resultados Transitados por contrapartida de Outras contas a pagar. No âmbito da 

NCP 2 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros e considerando que este 

acerto resulta de uma incorreção na estimativa efetuada anteriormente. Ocorreu que a instituição registou 
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rendimentos com base em produção inscrita nos seus sistemas de informação, sendo que, relativamente a 

algumas linhas de produção que constituem esses rendimentos, foram feitas estimativas para atos médicos 

que aguardam validação técnica clinica, bem como se verificaram alterações às regras de reconhecimento 

aplicadas vários anos após a realização da atividade hospitalar, com impacto na validação da produção. 

A redução de 107.276.276,36 € aos resultados transitados refere-se aos acertos finais dos contratos 

programa de 2013 a 2015, que resultam das comunicações da ACSS identificadas no quadro do ponto 23.8 

deste relatório, e do acerto referente ao CP 2016 por revisão de estimativa face à melhor informação 

disponível à data de prestação de contas. 

Identifica-se que neste valor estão refletidas situações com naturezas distintas que resultam sobretudo das 

dificuldades inerentes à coexistência de dois sistemas de registo de produção e de faturação agravadas pela 

ausência de ferramentas adequadas à gestão dos programas de gestão da doença crónica e que conduziram 

a erros de estimativas. 

Face à materialidade das diferenças apuradas, foi solicitado parecer à Comissão de Normalização 

Contabilística da Administração Publica (CNC-AP) nos termos da NCP 2 que se pronunciou no sentido de 

competir ao órgão de gestão o julgamento sobre o reconhecimento contabilístico das diferenças apuradas 

entre as estimativas e a validação da produção por parte da Administração Central dos Serviços de Saúde 

(ACSS). Face à informação disponível o entendimento do CA foi no sentido de tratar estas diferenças   como 

um erro de estimativas de rendimentos aos Contrato-Programa de 2013 a 2016 registando-se em 

“ajustamentos ao património líquido”. 

A fim de consubstanciar a opção nas contas da instituição foram reexpressas as demonstrações financeiras 

de 2019, diminuindo o Capital Próprio e aumentando o Passivo, nas rubricas referidas, pelo mesmo 

montante. 

2.8. Derrogação das disposições do SNC - AP 

Relativamente aos ativos detidos sobre entidades que integram o perímetro de consolidação patrimonial do 

SNS (ARS ’s, Hospitais SPA, Hospitais EPE, ULS e ACSS), e concretamente no que se refere aos saldos de 

Contratos-Programa, Programas Verticais e Convenções Internacionais não foi constituída qualquer 

imparidade nos termos da Circular Normativa nº 2/2020/ACSS - Consolidação de Contas do Ministério da 

Saúde referente ao exercício de 2020. 

O critério aplicado para a determinação das perdas por imparidade foi o critério fiscal aplicado aos clientes 

com dívidas em mora segundo os prazos previstos no quadro abaixo (incluindo uma dívida da Faculdade de 

Medicina), excecionando-se nesta avaliação as entidades do Estado e do SNS. 

Unidade Monetária:Euro

Mais de 6 até 12 meses 25%

Mais de 12 até 18 meses 50%

Mais de 18 até 24 meses 75%

Mais de 24 meses 100%

Fonte de dados: SGF

Perdas por impariadde Mora no pagamento Limite

Crédito em mora

 
Para além do mencionado não existem derrogações. 
 

3.Ativos intangíveis 
 

Um ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. 
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O reconhecimento de um bem como ativo intangível é efetuado nos termos da NCP 3 – Ativos Intangíveis, 

estando registados pelo custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade e das 

amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes 

estejam concluídos ou em estado de uso, pelo método das quotas constantes, durante um período de três 

anos de acordo com o Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos. 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos 

futuros para o CHUC, se forem controláveis e se os mesmos puderem ser mensurados com fiabilidade. As 

despesas de desenvolvimento para as quais a entidade demonstre capacidade para completar o seu 

desenvolvimento e iniciar a sua comercialização e/ou uso e relativamente às quais seja provável que o seu 

ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros, são capitalizadas. As despesas de 

desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto no período em que são 

incorridas. As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas pelo valor líquido na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos” ou “Outros 

gastos”. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta, de uma forma 

consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização, previstas no Classificador Complementar 

publicado com Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, correspondentes, regra geral ao número de 

anos de vida útil estimado, o qual se situa entre os 3 e os 8 anos. 
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Quadro 38 - Ativos Intangíveis - Variação das Amortizações e Perdas por Imparidade Acumuladas 

 

Quantia Bruta      

(2)

    

Amortizações 

acumuladas            

(3)

Perdas  por 

Imparidade 

Acumuladas                    

(4)

Quantia 

Escriturada 

(5)=(2)-(3)-(4)

Quantia Bruta           

(6)

    

Amortizações 

acumuladas         

(7)

Perdas  por 

Imparidade 

Acumuladas       

(8)

Quantia 

Escriturada      

(9)=(6)-(7)-(8)

ATIVOS INTANGIVEIS

Ativos intangiveis de dominio público, 

património histórico, artístico e cultural

Goodwill

Projetos de desenvolvimento

Programas de computador e sistemas 

de informação
5.434.294,11 4.155.097,00 0,00 1.279.197,11 5.545.798,84 4.694.620,75 0,00 851.178,09

Propriedade industrial e intelectual

Outros

Ativos intangiveis em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 22.140,00 0,00 0,00 22.140,00

Total 5.434.294,11 4.155.097,00 0,00 1.279.197,11 5.567.938,84 4.694.620,75 0,00 873.318,09

Unidade Monetária:Euro

Início do período Final do período

Fonte de dados: SGF

RUBRICAS                                                                                     

(1)
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Quadro 39 - Ativos Intangíveis - Quantia Escriturada e Variações do Período 

    Adições                

(3)

Transferências 

Internas à 

entidade                          

(4)

Revalorizações         

(5)

Reversões 

de Perdas 

por 

Imparidade           

(6)

Perdas  por 

Imparidade           

(7)

    

Amortizações 

do período                   

(8)

Diferenças 

Cambiais 

(9)

Diminuições 

(10)

ATIVOS INTANGIVEIS

Ativos intangiveis de dominio público, 

património histórico, artístico e cultural

Goodwill

Projetos de desenvolvimento

Programas de computador e sistemas 

de informação
1.279.197,11 111.504,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -539.523,75 0,00 0,00 851.178,09

Propriedade industrial e intelectual

Outros

Ativos intangiveis em curso 0,00 22.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.140,00

Total 1.279.197,11 133.644,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -539.523,75 0,00 0,00 873.318,09

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                                                     

(1)

Quantia 

Escriturada Inicial 

(2)

Variações
Quantia 

Escriturada 

Final                            

(11) = 

(2)+(3)+(4)+(

5)+(6)+(7)+(8

)+(9)+(10)
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Quadro 40 - Ativos Intangíveis – Adições 

Internas                 

(2)

Compra                    

(3)

Cessão                              

(4)

Transferência 

ou Troca                          

(5)

Doação, 

Herança, 

Legado ou 

Perdido a 

Favor do 

Estado        

(6)

Dação em 

Pagamento           

(7)

Locação 

Financeira            

(8)

Fusão, Cisão, 

Reestruturação 

(9)

Outras 

(10)

Total                                                                  

(11) = 

(2)+(3)+(4)+(5)+

(6)+(7)+(8)+(9)+

(10)

ATIVOS INTANGIVEIS

Programas computador e sistemas de 

informação
0,00 111.504,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.504,73

Ativos intangiveis em curso 0,00 22.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.140,00

Total 0,00 133.644,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.644,73

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                                                     

(1)

Adições

Fonte de dados: SGF  

 

Quadro 41 - Ativos Intangíveis - Diminuições 

Alienação a 

Título 

Oneroso                  

(2)

Transferência 

ou Troca                        

(3)

Fusão, Cisão, 

Reestruturação     

(4)

Outras                         

(5)

Total                             

(6) = 

(2)+(3)+(4)+(5)

ATIVOS INTANGIVEIS

Programas computador e sistemas de 

informação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                                                     

(1)

Diminuições

Fonte de dados: SGF
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As depreciações de ativos fixos intangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação e 

de amortização” da Demonstração dos Resultados por naturezas. 

O CHUC tem ainda em uso, apesar de se encontrarem totalmente amortizados, ativos intangíveis – 

programas de computador – no valor de 4.694.620,75€. 
 

5. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações 

acumuladas. 

As depreciações são calculadas a partir do momento em que os bens estão disponíveis para uso e nas 

condições necessárias para operar de acordo com o pretendido, pelo método das quotas constantes, com 

imputação duodecimal, tendo em conta o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. Para o 

efeito, são utilizadas as taxas de depreciação que refletem a vida útil estimada dos bens definidas no 

Classificador Complementar 2 (capítulo 7 do PCM) – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, 

intangíveis e propriedades de investimento e que constava da Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, 

entretanto revogada, entra em vigor em 1 de janeiro de 2017, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.  

A NCP 5 - Ativos Fixos Tangíveis preconiza que o método mais adequado às Administrações Públicas é, em 

regra, o método das quotas constantes (ou da linha reta). Este método deve ser aplicado de forma 

consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado 

desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao 

custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos são depreciados a partir do 

momento em que estejam prontos para utilização. 

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada de ativos fixos tangíveis são determinadas 

pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/retirada, sendo 

registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros Gastos 

e Perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias. 

Inventários Anos de vida útil

Edifícios e outras construções 10-50

Equipamento básico 4-10

Equipamento transporte 4-7

Equipamento administrativo 4-8

Outros ativos fixos tangíveis 4-8  
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Quadro 42 - Ativos Tangíveis – Variação das Depreciações e Perdas por Imparidade Acumuladas 

RUBRICAS                                                                                                                         

(1)

Quantia Bruta             

(2)

    Amortizações 

acumuladas              

(3)

Perdas  por 

Imparidade 

Acumuladas              

(4)

Quantia 

Escriturada 

(5)=(2)-(3)-(4)

Quantia Bruta            

(6)

    Amortizações 

acumuladas                

(7)

Perdas  por 

Imparidade 

Acumuladas             

(8)

Quantia 

Escriturada      

(9)=(6)-(7)-(8)

Quantia 

Escriturada      

(9)=(6)-(7)-(8)

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 42.092,48 0,00 42.092,48 42.092,48
42.092,48

Edifícios e outras construções 98.574.199,67 37.058.817,53 61.515.382,14 100.337.906,66 39.743.156,67
60.594.749,99

Equipamento básico 155.623.712,36 143.514.033,53 12.109.678,83 169.011.499,66 145.404.141,57
23.607.358,09

Equipamento de transporte 1.384.586,14 1.249.928,96 134.657,18 1.384.586,14 1.285.035,19
99.550,95

Equipamento administrativo 24.169.442,20 22.467.283,95 1.702.158,25 24.841.540,43 22.778.731,14
2.062.809,29

Outros 4.529.957,60 3.923.574,69 606.382,91 4.821.534,21 4.099.436,19
722.098,02

Ativos fixos tangíveis em curso 78.052,91 0,00 78.052,91 78.052,91
78.052,91

Total 284.402.043,36 208.213.638,66 0,00 76.188.404,70 300.517.212,49 213.310.500,76 0,00 0,00 87.206.711,73

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Início do período Final do período
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Quadro 43 - Ativos Tangíveis – Quantia Escriturada e Variações do Período 

    Adições                

(3)

Transferências 

Internas à 

entidade                

(4)

Revalorizações         

(5)

Reversões 

de Perdas 

por 

Imparidade           

(6)

Perdas  por 

Imparidade           

(7)

    

Depreciações 

do período                   

(8)

Diferenças 

Cambiais 

(9)

Diminuições 

(10)

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 42.092,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.092,48

Edifícios e outras construções 61.515.382,14 3.271.090,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.684.339,14 0,00 0,00 62.102.133,89

Equipamento básico 12.109.678,83 14.431.011,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.431.413,84 0,00 -9.302,75 22.099.974,19

Equipamento de transporte 134.657,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.106,23 0,00 0,00 99.550,95

Equipamento administrativo 1.702.158,25 1.039.707,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -679.056,11 0,00 0,00 2.062.809,29

Outros 606.382,91 292.026,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.311,63 0,00 0,00 722.098,02

Ativos fixos tangíveis em curso 78.052,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.052,91

Total 76.188.404,70 19.033.836,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.006.226,95 0,00 -9.302,75 87.206.711,73

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                                                                                                                  

(1)

Quantia 

Escriturada 

Inicial (2)

Variações no período
Quantia 

Escriturada Final                            

(11) = 

(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)+(9)+(10)
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Quadro 44 - Ativos Fixos Tangíveis – Adições 

Internas               

(2)

Compra              

  (3)

Cessão                 

(4)

Transferência 

ou Troca                    

(5)

Expropriação                 

(6)

Doação, 

Herança, 

Legado ou 

Perdido a 

Favor do 

Estado (7)

Dação em 

Pagamento        

(8)

Locação 

Financeira   

(9)

Fusão, Cisão, 

Reestruturaç

ão     (10)

Outras               

(11)

Total                                   

(12) = 

(2)+(3)+(4)+(5)+(

6)+(7)+(8)+(9)+(

10)

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 0,00 3.271.090,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.271.090,89

Equipamento básico 0,00 13.432.707,95 0,00 0,00 0,00 998.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.431.011,95

Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento administrativo 0,00 1.009.702,32 0,00 0,00 0,00 30.004,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.707,15

Outros 0,00 292.026,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.026,74

Ativos fixos tangíveis em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 18.005.527,90 0,00 0,00 0,00 1.028.308,83 0,00 0,00 0,00 0,00 19.033.836,73

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                                                                                         

(1)

Adições
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Quadro 45 - Ativos Fixos Tangíveis – Diminuições 

Alienação a 

Título Oneroso                  

(2)

Transferência 

ou Troca                        

(3)

Devolução ou 

reversão               

(4)

Fusão, Cisão, 

Reestruturação     

(5)

Outras                         

(6)

Total                                           

(7) = 

(2)+(3)+(4)+(5)

+(6)

Outros ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento básico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.224,65 1.043.224,65

Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 367.608,92 367.608,92

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 450,13 450,13

Ativos fixos tangíveis em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411.283,70 1.411.283,70

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                                                                                   

(1)

Diminuições
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As depreciações de ativos fixos tangíveis estão incluídas na linha dos “Gastos/ Reversões de depreciação e 

de amortização” da Demonstração dos Resultados por naturezas. 

O CHUC tem ainda em uso ativos tangíveis, apesar de se encontrarem totalmente amortizados, no valor de 

216.325.268,56€. 

Existência e quantias de restrições de titularidade e os ativos fixos tangíveis dados como garantia de 
passivos 
No período em apreço não existem quantias escrituradas de ativos fixos tangíveis e intangíveis cuja 

titularidade esteja restringida e cujas quantias escrituradas de ativos fixos tangíveis e intangíveis tenham 

sido dados como garantia de passivos. 
 

6.Locações 

Um contrato pode consistir exclusivamente de um acordo para locar um ativo. Porém, uma locação pode 

também ser um elemento de um conjunto mais vasto de acordos com entidades do setor privado para 

construir, deter, operar e ou transferir ativos. As entidades públicas celebram muitas vezes tais acordos, 

particularmente em relação a ativos físicos de longa duração e a infraestruturas. Outros acordos podem 

envolver uma entidade pública locando uma infraestrutura do setor privado. As entidades públicas podem 

também celebrar uma variedade de acordos para o fornecimento de bens e ou serviços que 

necessariamente envolvem o uso de ativos que lhe são afetos. Em alguns destes acordos pode não ser claro 

se se está perante um acordo que represente uma locação ou somente acordos de consignações, como são 

o exemplo os acordos de consignações de materiais de consumo clinico que embora sejam objecto de 

registo administrativo de gestão logistica, não são objecto de reconhecimento contabilistico. 

A principal vantagem das consignações reside no facto de, nas circunstâncias em que a sua utilização se 

justifique (sobretudo para materiais de preço elevado e com exigência de alargada gama de produtos- por 

regra, a gama completa de determinado conjunto de artigos para situações clínicas em concreto), sem 

custo de aquisição e custo de posse de stock, ter imediatamente disponíveis todos os artigos que 

possibilitarão acorrer a qualquer situação clínica, regularizando tão só os gastos que ocorram. 

Tal significa que, para além do acima referido, não só a entidade detentora da consignação deixa de ter 

preocupações com o controlo do prazo de validade dos respectivos artigos (podendo embora colaborar 

nesse controlo, por regra, esta é uma das exigências inerentes à constituição da consignação), como 

também, não corre qualquer risco de criação de monos por não utilização de alguns dos artigos 

consignados (o exemplo típico é o das medidas extremas dos artigos em causa, que, devendo estar 

disponíveis, têm maior probabilidade de não virem a ser aplicados). 

Como exemplos desta metodologia de funcionamento, devem ser referidos os artigos da área da 

Cardiologia (Stents coronários, Pacemakers e Cardioversores) e da Ortopedia (Próteses ortopédicas e 

material de osteossíntese). 

No caso da Ortopedia que, por regra, para cada tipo de material--quer de Próteses, quer de Osteossíntese--, 

exige também a disponibilidade de material de aplicação específico, a consignação é também alargada a 

estes bens, relativamente aos quais, atendendo a que sempre poderá ocorrer a alteração do fornecedor, o 

hospital não tem qualquer outro interesse que não seja o da sua disponibilidade/disponibilização 

(consoante as situações,a consignação destes instrumentais, pode ser residente, ou a pedido). 

Por insuficiência de dados, não é possível ao CHUC efetuar divulgação de informação relativa a locações 

financeiras e locações operacionais, tanto na perspetiva dos locatários como dos locadores. 

Está a decorrer um conjunto de trabalhos de recolha de informação relativamente a protocolos, acordos ou 

contratos em vigor atualmente em todos os setores do CHUC de modo a dar cumprimento à norma NCP6. 
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10.Inventários 

O tratamento contabilístico dos Inventários é efetuado de acordo com o disposto na NCP 10 – Inventários. 

São reconhecidos como inventários os bens adquiridos para revenda, as matérias-primas e os materiais a 

aguardar e a ser usados na produção, os produtos acabados ou os produtos em curso de produção. 

A sua mensuração é normalmente feita ao custo de aquisição (com IVA incluído) quando este não é 

dedutível) sempre que se trate de transações com contraprestação, e inclui todos os custos de compra, 

custos de transformação e outros custos suportados para colocar os inventários no seu local e condição 

atuais. Existem, no entanto, situações em que a mensuração pode ser efetuada de acordo com as 

circunstâncias em que forem adquiridos e/ou com a sua utilização futura, nomeadamente: 

• Bens detidos para vender ou consumir em condições normais de mercado – mensuração pela 
quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido; 

• Bens adquiridos através de uma transação sem contraprestação (a título gratuito), devem ser 
mensurados pelo justo valor à data de aquisição; 

• Bens detidos para distribuir sem contrapartida ou com uma contrapartida simbólica, ou para 
consumir no processo de produção de bens para subsequentemente distribuir sem contrapartida ou 
por uma contrapartida simbólica, devem ser mensurados pela quantia mais baixa entre o custo e o 
custo de reposição corrente. 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao preço 

de mercado, no caso de este ser inferior (utilizando-se o custo médio como método de custeio). Entende-se 

por preço de mercado, o valor realizável líquido ou o custo de reposição.  

Caso os inventários se encontrem registados por um valor superior ao que se espera obter do seu valor de 

venda ou de uso, reconhecem-se perdas por imparidade. 

O método de custeio das saídas de armazém adotado é por regra o custo médio ponderado. 

Quadro 46 - Inventários 

Mercadorias 88.144,26 0,00 88.144,26

Matérias primas, subsidiárias e de consumo 31.851.337,02 0,00 31.851.337,02

Total 31.939.481,28 0,00 31.939.481,28

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                              
Quantia bruta

(1)

Imparidade

 acumulada

(2)

Quantia 

recuperável

(4)= (2)-(3)
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Quadro 47 - Inventários: Movimentos do Período 

Compras 

líquidas           

Consumos/      

gastos

Variações 

nos 

inventários 

da produção

Perdas  por 

Imparidade 

Reversões 

de perdas  

por 

imparidade 

Outras 

reduções de 

inventários

Outros 

aumentos de 

inventários

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)=(1)+(2)-

(3)+(4)-(5)+(6)-

(7)+(8)

Mercadorias 88.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.144,26

Matérias primas, 

subsidiárias e 

de consumo

29.955.947,45 184.623.767,34 185.898.564,54 0,00 0,00 0,00 1.938.606,23 5.108.793,00 31.851.337,02

Total 30.044.091,71 184.623.767,34 185.898.564,54 0,00 0,00 0,00 1.938.606,23 5.108.793,00 31.939.481,28

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                              

Quantia 

Escriturada 

Inicial

Movimentos do período

Quantia 

escriturada final      

 

No que diz respeito a outras reduções e outros aumentos de inventários, verificou-se diferença de valores 

entre as existências físicas e as existências finais relevadas contabilisticamente, em resultado de 

movimentos de quebras (1.938.606,23€) e de sobras (3.307.626,49€) com o efeito do resultado líquido de 

1.369.020,26€, com efeito positivo no período. No exercido de 2020 foi ainda registado o valor de 

1.801.166,53€, como ofertas de inventários. 

 

13. Rendimento de transações com contraprestação 

13.1 Divulgação de transação com contraprestação 

Os rendimentos com contraprestação proveniente dos serviços descritos no quadro infra foram 

contabilizados quando: 

• Os mesmos foram mensurados com fiabilidade; 

• Será provável que benefícios económicos futuros ou potencial de serviço fluam para o CHUC; 

• Os custos de transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

Quadro 48 - Rendimentos Com Contraprestação 

Prestação de serviços 405.781.354,50

Venda de bens

Juros

Royalties

Dividendos ou distribuições similares

Outros 1.830.677,87

Total 407.612.032,37

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Tipo de transação com contraprestação
Rendimento do periodo

reconhecido

 
Os rendimentos com contraprestação na rubrica de Prestação de Serviços provêm de serviços de saúde 

prestados ao abrigo do CP (384.118.239,34€) e a prestações de serviços aos outros clientes 

(23.493.793,03€), essencialmente companhias de seguros. 

Na rubrica outras estão incluídas prestações de serviços relacionadas com atividades que não são o objeto 

da atividade principal da entidade, nomeadamente, reembolsos diversos. 
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14. Rendimento de transações sem contraprestação 

14.1 Divulgação das classes de rendimentos sem contraprestação 

Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação no exercício findo em 31 de dezembro de 

2020 têm a seguinte decomposição na Demonstração de Resultados: 

Quadro 49 - Rendimentos Sem Contraprestação 

Impostos indiretos

Contribuições para sistemas de proteção social  e subsistemas de saúde

Taxas 2.798.200,59

Multas e outras penalidades 29.553,78

Transferências sem condição 113.721.683,19

Transferências com condição

Subsídios sem condição

Subsídios com condição

Legados, ofertas e doações 2.829.475,36

Total 119.378.912,92

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Tipo de transação sem contraprestação
Rendimento do periodo

reconhecido

 
Na rubrica de Taxas, por comparação com o ano transato, salienta-se o decréscimo do valor de taxas 

moderadoras, por efeito da diminuição da atividade assistencial e das medidas implementadas na 

sequência da pandemia COVID-19.  

Na rubrica Transferências sem Condição foram consideradas verbas extraordinárias atribuídas à entidade 

como custos de contexto, destinadas a compensar situações extraordinárias, em termos de produção 

hospitalar, não cobertas pelo Contrato-Programa. 

Na rubrica Legados, Ofertas e Doações estão contempladas ofertas de equipamentos e inventários. 
 

15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

 
A entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam 

ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A NCP 15 — Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes define os termos em que deve ser efetuado o seu reconhecimento e mensuração. São 

reconhecidas provisões quando existirem passivos que são obrigações presentes e é provável que seja 

exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar 

essas obrigações. A aplicação desta norma pressupõe que possa existir uma obrigação presente (legal ou 

construtiva) como resultado de um acontecimento passado e a probabilidade de ser exigido um exfluxo de 

recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço. 

As reversões efetuadas resultam da avaliação dos riscos contingentes dos processos judiciais em curso em 

que o CHUC é demandado, sendo que o cálculo das estimativas das provisões é feito com base na avaliação 

dos dados fornecidos pelo Gabinete Jurídico do CHUC em função da previsão de desfecho de cada processo. 
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Quadro 50 – Provisões 

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Garantias a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processos judiciais em curso 847.351,87 618.826,57 0,00 0,00 618.826,57 99.144,73 0,00 0,00 99.144,73 1.367.033,71

Acidentes trabalho e doenças 

profissionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matérias ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratos onerosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação e reorganização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras provisões 793.229,59 25.981,14 0,00 0,00 25.981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 819.210,73

Total 1.640.581,46 644.807,71 0,00 0,00 644.807,71 99.144,73 0,00 0,00 99.144,73 2.186.244,44

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

RUBRICAS                                                                                     

(1)                                                 

Quantia 

Escriturada 

Inicial                 

(2)  

Movimentos do período Movimentos do período

Quantia 

escriturada final      

(11)=(2)+(6)-(10)
Reforços            

(3)  

Aumentos 

da quantia 

descontada                      

(4)  

Outros 

aumentos             

(5)

Total aumentos       

(6)=(3)+(4)+(5)

Utilizações              

(7)  

Reversões               

(8)  

Outras 

diminuições        

(9)

Total diminuições  

(10) =(7)+(8)+(9)
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A partir dos elementos fornecidos pelo Gabinete Jurídico do CHUC foram apuradas obrigações possíveis, 

que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um 

exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço, ou seja passivos 

contingentes no valor de 8.023.309,17€, por cumprirem o critério de não ser provável que seja exigido um 

exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, 

quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação. 

O montante relativo à rubrica Outras Provisões refere-se a provisões destinadas a fazer face a encargos 

juros de mora decorrentes da comunicação de fornecedores, no exercício de 2020 foi efetuado um reforço 

no valor de 25.981,14€ para fazer face a uma injunção interposta sobre o CHUC. 
 

17.Acontecimentos após a data do balanço 

 
Após a data da demonstração da posição financeira, não ocorreram eventos que dessem origem a 

ajustamentos ou divulgações adicionais nas demonstrações financeiras consolidadas da instituição do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo CA em 31 de maio de 2021. As 

demonstrações financeiras encontram-se ainda sujeitas a aprovação da Tutela. 

 
 

18.Instrumentos financeiros 
 
18.1 Ativos e passivos financeiros 
Os ativos financeiros são registados ao custo inicial na rubrica Outros ativos financeiros. Nesta rubrica 

incluem-se os valores de 329,21€ e 620.831,17€, respeitantes a um Certificado de Renda Perpétua (confere 

ao CHUC uma renda trimestral de 18,15€) e ao Fundo de Compensação de Trabalho, respetivamente. 

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço deduzidas de 

eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica Imparidade de dívidas a receber 

(perdas/reversões), de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são 

registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a 

totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido, sendo as imparidades registadas em clientes de 

cobrança duvidosa e avaliadas anualmente tendo em conta a avaliação dos riscos de cobrança dos 

respetivos saldos. 

As dívidas de terceiros, independentemente da sua maturidade estão contabilizadas no realizável de curto 

prazo. No ativo corrente do Balanço, na rubrica Clientes, contribuintes e utentes estão contabilizadas 

dívidas que na sua maioria se encontram vencidas há mais de um ano, e para as quais ainda não está 

formalizado um plano para o pagamento das mesmas. 
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Quadro 51 - Ativos Financeiros 

Ativos financeiros

Clientes, contribuintes e utentes 0,00 61.768.218,76 61.768.218,76 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 0,00 488.398,32 488.398,32 

Outras contas a receber 0,00 130.825.517,09 130.825.517,09 

Estado e  outros entes públicos 0,00 472.325,00 472.325,00 

Caixa e Depósitos 0,00 17.468.349,66 17.468.349,66 

Total 0,00 211.022.808,83 211.022.808,83

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Ativos Financeiros

Rubrica

Ativos registados a 

justo valor por 

resultados

Ativos registados ao 

custo menos 

Imparidade

Total

 
 

Quadro 52 - Ativos Registados ao Custo Amortizado Menos Imparidade 

Ativos financeiros

Clientes, contribuintes e utentes 82.461.748,17 -20.693.529,41 61.768.218,76 

Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 488.398,32 0,00 488.398,32 

Outras contas a receber 130.825.517,09 0,00 130.825.517,09 

Estado e  outros entes públicos 472.325,00 0,00 472.325,00 

Caixa e Depósitos 17.468.349,66 0,00 17.468.349,66 

Total 231.716.338,24 -20.693.529,41 211.022.808,83

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Ativos registados ao custo amortizado menos Imparidade

Rubrica Custo Amortizado Imparidade Total

 
As dívidas de terceiros que não vencem juros são registadas pelos montantes constantes dos documentos 

que as titulam. As operações em moeda estrangeira são registadas ao câmbio da data considerada para a 

operação, salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade. 
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Quadro 53 - Passivos Financeiros 

Passivos financeiros

Passivo não corrente: 0,00 2.987.894,41 2.987.894,41 

 Outras contas a pagar 0,00 2.987.894,41 2.987.894,41 

Passivo corrente: 0,00 515.946.297,38 515.946.297,38 

 Fornecedores 0,00 90.846.803,98 90.846.803,98 

 Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 214.559.406,24 214.559.406,24 

 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 9.336.829,84 9.336.829,84 

 Fornecedores de Investimentos 0,00 5.978.624,78 5.978.624,78 

 Outras Contas a Pagar 0,00 195.145.307,68 195.145.307,68 

 Passivos Financeiros Detidos Para Negociação 0,00 0,00 0,00 

 Diferimentos 0,00 25.361,25 25.361,25 

 Outros Passivos Financeiros 0,00 53.963,61 53.963,61 

Total 0,00 518.934.191,79 518.934.191,79

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Passivos Financeiros

Rubrica

Passivos registados 

a justo valor por 

resultados

Passivos registados 

ao custo amortizado 

menos Imparidade

Total

 
 

Quadro 54 - Clientes, Contribuintes e Utentes 

Clientes, Contribuintes e Utentes

ACSS 6.272.493,38 0,00 6.272.493,38

ARS 3.808.576,44 0,00 3.808.576,44

Outras Instituições do Ministério da Saúde 11.167.371,33 0,00 11.167.371,33

Instituições da Regiões Autónomas 3.725.630,94 0,00 3.725.630,94

Outras Instituições 12.966.969,06 0,00 12.966.969,06

Subsistemas 31.747.058,71 -9.742.223,87 22.004.834,84

Companhia de Seguros 4.595.775,08 -3.762.586,13 833.188,95

Outros Clientes 7.899.160,73 -7.473.186,64 425.974,09

Utentes 278.712,50 284.467,23 563.179,73

Total 82.461.748,17 -20.693.529,41 61.768.218,76

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Clientes, Contribuintes e Utentes

Rubrica Quantia bruta Imparidade acumulada Quantia líquida

 
O critério aplicado para a determinação das perdas por imparidade foi o critério fiscal aplicado aos clientes 

com dívidas em mora segundo os prazos previstos no quadro abaixo (incluindo uma dívida da Faculdade de 

Medicina), excecionando-se nesta avaliação as entidades do Estado e do SNS. 
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Unidade Monetária:Euro

Perdas por imparidade Mora no pagamento Limite

Mais de 6 até 12 meses 25%

Mais de 12 até 18 meses 50%

Mais de 18 até 24 meses 75%

Mais de 24 meses 100%

Fonte de dados: SGF

Crédito em mora

 

Quadro 55 - Outras Contas a Receber 

Adiantamento a Fornecedores 1.242.576,69 0,00 1.242.576,69

Acréscimos de Rendimentos 127.636.288,27 0,00 127.636.288,27

ACSS, IP - CP 2017 51.725.758,39 0,00 51.725.758,39

ACSS, IP - CP 2018 34.579.923,35 0,00 34.579.923,35

ACSS, IP - CP 2019 1.055.225,33 0,00 1.055.225,33

ACSS, IP - CP 2020 1.506.993,25 0,00 1.506.993,25

Instituições do SPA 13.198,13 0,00 13.198,13

Instituições do SEE 0,00 0,00 0,00

ARS, IP 10.195.998,26 0,00 10.195.998,26

Outras Entidades 28.559.191,56 0,00 28.559.191,56

Cauções - Entregues a Terceiros 260,00 0,00 260,00

Outros Devedores 1.913.342,82 0,00 1.913.342,82

ACSS, IP 1.840,00 0,00 1.840,00

Instituições do SPA 122,40 0,00 122,40

Instituições do SEE 38.196,09 0,00 38.196,09

ARS, IP 27.050,88 0,00 27.050,88

Outras Instituições do Ministério da 

Saúde
472,66 0,00 472,66

Outras Instituições do Estado 7.985,74 0,00 7.985,74

Adiantamento a Doentes 3.555,50 0,00 3.555,50

Outros 1.834.119,55 0,00 1.834.119,55

229 0,00 0,00 0,00

Adiantamento ao pessoal 33.049,31 0,00 33.049,31

Total 130.825.517,09 0,00 130.825.517,09

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Outras contas a receber

Rubrica Quantia bruta Imparidade acumulada Quantia líquida
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Conta corrente (especialização) da ACSS, IP 
O valor de 51.725.758,39€, resulta da diferença entre os proveitos contabilizados por acréscimo e ainda não 

faturados relativos ao CP de 2017, conforme instrução da ACSS. No âmbito da Conta Consolidada do 

Ministério da Saúde foi determinado à ACSS por Sua Excelência a Secretária de Estado da Saúde, que 

procedesse à emissão de instruções dirigidas às entidades do Setor Empresarial do Estado (Hospitais e ULS) 

com as quais mantém fluxos financeiros diretos neste âmbito, visando a eliminação das diferenças 

contabilizadas entre as entidades e a ACSS relativamente aos cp celebrados até ao ano de 2016. 

O valor de 34.579.923,35€ resulta da diferença entre os rendimentos contabilizados por acréscimo e ainda 

não faturados relativos ao CP de 2018, sendo que em 2019 e 2020 foram registados acréscimos relativos ao 

CP no valor de 1.055.225,33€ e de 1.506.993,25€ respetivamente conforme instruções da ACSS no âmbito 

da consolidação de contas do Ministério da Saúde,  

De igual modo o reconhecimento dos rendimentos afetos aos CP entre 2017 e 2020 (prestações de serviços 

e concessões, assim como custos de contexto) foram efetuados no âmbito de consolidação de contas do 

Ministério da Saúde através de comunicação dos valores a inscrever nas demonstrações financeiras do 

CHUC pela ACSS. 

De referir que os ajustamentos agora realizados não prejudicarão os acertos a efetuar aquando do 

encerramento dos CP ainda em aberto, os quais deverão ser efetuados quando a ACSS emitir o oficio de 

fecho de cada CP, data em que se deve emitir o documento (fatura ou nota de crédito) pela diferença 

apurada. 

Conta corrente da ARS, IP 
O valor desta entidade diz respeito à produção especializada de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, assim 

como do montante de 1.318.560,00€ resultante do acordo entre o CHUC e a ARS para a realização de testes 

SARS-CoV-2 que não foi possível faturar no exercício de 2020. 

Outros Clientes 
O valor inscrito nesta rubrica reflete a especialização de montantes que não foi possível faturar em 2020 e 

anos anteriores, no valor de 22.179.555,63€ relativamente a Companhias de Seguros e Outros clientes, 

incluindo a ACSS, no que diz respeito a Programas Verticais excluídos do CP de 2020 e de exercícios 

anteriores. Também está contemplado o valor de 6.379.635,93€ relativo a Notas de Credito que embora 

com data de 2020 dizem respeito a aquisições efetuadas em 2019. 
 

19. Benefícios dos empregados 

 

Em 2020, o CHUC contabiliza em média cerca de 8.160 profissionais, dos quais 99,9%, isto é, cerca de 8.148 

profissionais, remunerados pela Instituição. O período normal de trabalho em média, salvo exceções 

específicas, ronda as 35h/semana e o trabalho a tempo completo constitui o regime regra de trabalho 

sendo praticado por cerca de 93,1% profissionais. 

Em matéria de igualdade entre homens e mulheres, de oportunidades e da não discriminação em razão de 

deficiência, raça ou origem étnica, religião, crença, região ou orientação sexual, o CHUC aplica a todos os 

seus profissionais as prioridades nacionais e europeias, em vigor.  
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Quadro 56 - Pessoal ao Serviço da Empresa e Horas Trabalhadas 

Unidade Monetária:Euro

Nº médio

 de pessoas

Nº de horas 

trabalhadas

Nº médio de 

pessoas

Nº de horas 

trabalhadas

 Pessoas ao serviço da empresa 8160 13.227.398 7.840 12.724.993

     Pessoas remuneradas 8148 13.207.946 7.830 12.708.893

     Pessoas não remuneradas 12 19.452 10 16.100

 Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário 8160 13.227.398 7.840 12.725.124

     Pessoas a tempo completo 7600 12.319.635 7.350 11.929.803

       (das quais pessoas remuneradas) 7588 12.300.183 7.340 11.913.572

     Pessoas a tempo parcial 560 907.763 490 795.320

       (das quais pessoas remuneradas) 560 907.763 490 795.320

 Pessoas ao serviço da empresa  por sexo 8160 13.227.398 7.840 12.725.124

     Masculino 2040 3.306.850 2.016 3.272.175

     Feminino 6120 9.920.548 5.824 9.452.949

Fonte de dados: SGF

Descrição

2020 2019

 
Quadro 57 - Gastos com Pessoal 

Unidade Monetária:Euro

Valor %

631 Remunerações dos órgãos sociais 473.795,00 431.366,60 42.428,40 9,8

632 Remunerações do pessoal 224.571.160,25 214.498.679,22 10.072.481,03 4,7

633 Benefícios pós emprego 96.906,25 74.480,60 22.425,65 30,1

634 Indemnizações 37.489,30 72.250,74 -34.761,44 -48,1

635 Encargos sobre as remunerações 51.854.390,50 49.477.426,99 2.376.963,51 4,8

636 Seguros de acidentes no trabalho 625.528,47 1.196.188,22 -570.659,75 -47,7

637 Gastos de ação social 1.215,37 4.762,24 -3.546,87 -74,5

638 Outros gastos com o pessoal 202.447,01 260.129,10 -57.682,09 -22,2

639 Outros encargos sociais 964.570,23 911.838,70 52.731,53 5,8

 Total 278.827.502,38 266.927.122,41 11.900.379,97 4,5

Fonte de dados: SGF

Contas Descrição 2020 2019
Variação

 
 

No ano de 2020, a rubrica Gastos com Pessoal registou um aumento de 4,5% (+11,9M€) face ao período 

homólogo, cujo desvio se encontra justificado no Ponto 5.3 deste relatório Gastos com Pessoal. 

 

20. Divulgações de partes relacionadas 

 

20.2. Transações e saldos com entidades relacionadas 
Esta informação está descrita no ponto 11 - Cumprimento das Obrigações Legais deste relatório. 

20.6. Pessoa chave da gestão  
Esta informação encontra-se descrita no ponto 11 – Cumprimento das Obrigações Legais, deste relatório. 
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23. Outras informações 

 

23.1 Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos 
Quadro 58 - Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos 

Valor %

621 Subcontratos e concessões de serviços 19.924.758,93 15.901.710,96 4.023.047,97 25,3

6221 Trabalhos especializados 11.662.544,07 11.907.210,92 -244.666,85 -2,1

6222 Publicidade, comunicação e imagem 18.776,87 18.942,71 -165,84 -0,9

6223 Vigilância e segurança 3.560.757,77 2.739.133,69 821.624,08 30,0

6224 Honorários 241.935,14 285.403,67 -43.468,53 -15,2

6226 Conservação e reparação 12.008.470,61 12.319.357,88 -310.887,27 -2,5

6228 Outros serviços especializados 0,00 0,00 0,00

6231 Ferram. e utens. desg. rápido 270,60 0,00 270,60

6232 Livros e documentação técnica 351.160,30 314.056,21 37.104,09 11,8

6233 Material de escritório 1.097,83 2.573,05 -1.475,22 -57,3

6234 Artigos para oferta 0,00 0,00 0,00

6239 Outros materiais diversos de consumo 4.167,77 0,00 4.167,77

6241 Eletricidade 4.665.303,04 4.665.057,75 245,29 0,0

6242 Combustíveis 2.454.276,06 2.326.071,08 128.204,98 5,5

6243 Água 1.710.927,32 1.883.034,39 -172.107,07 -9,1

6251 Deslocações e estadas 21.201,92 59.682,27 -38.480,35 -64,5

6253 Transportes de mercadorias 370.325,14 144.103,37 226.221,77 157,0

6255 Transportes de doentes 6.272.478,63 8.031.952,28 -1.759.473,65 -21,9

6261 Rendas e alugueres 635.111,92 383.227,45 251.884,47 65,7

6262 Comunicação 596.669,05 850.580,63 -253.911,58 -29,9

6263 Seguros 28.514,99 22.878,06 5.636,93 24,6

6265 Contencioso e notariado 868,72 0,00 868,72

6267 Limpeza, higiene e conforto 6.001.089,59 5.596.702,75 404.386,84 7,2

6269 Outros serviços 351.617,42 301.035,95 50.581,47 16,8

Total 70.882.323,69 67.752.715,07 3.129.608,62 4,6

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Contas Descrição 2020 2019

Variação

 
Na análise do mapa decomposição dos Fornecimentos e Serviços é de referir a variação positiva de 25,3% 

da rubrica Subcontratos e Concessões de Serviços. 

Na rubrica Trabalhos especializados, relativamente ao período homólogo verifica-se uma ligeira diminuição 

de 2,1% em relação ao exercício de 2019, das restantes rubricas do mapa destacam-se as variações 

negativas das rubricas Livros e Documentação Técnica (-57,3%), Transporte de Doentes (-21,9) e 

Comunicação (-29,9), do lado das variações positivas á a destacar as rubricas de Vigilância e Segurança 

(30,0), Transporte de Mercadorias (157,0%), Rendas e Alugueres (65,7) e Outros Serviços (16,8%), no seu 

conjunto no ano de 2020 assistiu-se a um aumento de 4,6% nos gastos de Fornecimentos e Serviços. 
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23.2 Rédito 

Quadro 59 - Rédito 

Valor %

 Prestação de serviços 405.781.354,50 413.311.797,80 -7.530.443,3 -1,8

Contrato Programa - SNS 384.118.239,34 392.743.737,54 -8.625.498,2 -2,2

Financiamento Vertical 6.317.437,14 5.482.043,88 835.393,3 15,2

Outras Entidades Responsáveis 11.255.186,76 15.086.016,38 -3.830.829,6 -25,4

Outros Serviços 4.090.491,26 0,00 4.090.491,3

Total 405.781.354,50 413.311.797,80 -7.530.443,3 -1,8

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Descrição 2020 2019
Variação

 
Do quadro do rédito destacam-se em 2020 as diminuições em relação ao período homólogo relacionados 

com os registos das prestações de serviços relacionadas com o CP em 2,2% assim como o em relação à 

faturação às outras entidades em 25,4%. 

23.3 Outros Gastos e Perdas 
Quadro 60 - Outros Gastos e Perdas 

Valor %

68 Outros gastos e perdas 10.938.425,68 7.026.022,14 3.912.403,54 55,7

681 Impostos e Taxas 35.309,33 34.194,07 1.115,26 3,3

684 Perdas em inventários 1.938.606,24 1.639.388,97 299.217,27 18,3

687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros 9.302,75 75.090,50 -65.787,75 -87,6

688 Outros 8.955.207,36 5.277.348,60 3.677.858,76 69,7

Total 10.938.425,68 7.026.022,14 3.912.403,54 55,7

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Contas Descrição 2020 2019
Variação

 
A rubrica de Outros Gastos e Perdas regista um aumento de 55,7% (3.912.403,54 €) por comparação com o 

ano de 2019. Para este valor contribui maioritariamente a rubrica de Outros (688), com um aumento 

percentual de 69,7% evidenciando um aumento das correções relativas a anos anteriores. Nesta rubrica é 

registada faturação de anos anteriores que não foi especializada assim como anulação de faturação que 

constituiu proveitos em anos anteriores. 

23.4 Outros Rendimentos e Ganhos 

Quadro 61 - Outros Rendimentos e Ganhos 

Valor %

78 Outros rendimentos e ganhos 12.821.394,68 14.101.182,55 -1.279.787,87 -9,1

781 Rendimentos suplementares 1.830.677,87 1.006.793,15 823.884,72 81,8

782 Desconto de pronto pagamento obtidos 490.854,12 407.570,53 83.283,59 20,4

784 Ganhos em inventários 3.307.626,48 3.515.249,73 -207.623,25 -5,9

788 Outros 7.192.236,21 9.171.569,14 -1.979.332,93 -21,6

Total 12.821.394,68 14.101.182,55 -1.279.787,87 -9,1

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Contas Descrição 2020 2019
Variação

 
Em 2020 a Rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos (78) revela uma diminuição de 9,1% (1.279.787,87 €), 
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sendo as seguintes referências correspondentes às rubricas com variações mais significativas. 

Na rubrica Rendimentos Suplementares (781), podemos verificar um aumento de 81,8% face ao período 

homólogo, decorrente de reembolsos de alimentação, de reembolsos de vencimentos registados e de 

reembolsos de produtos farmacêuticos, entre outros. 

O valor registado na rubrica Ganhos em Inventários (784) traduz um decréscimo em relação ao período 

homólogo de 5,9% (207.623,25€ que decorre das diferenças apuradas entre as existências contabilísticas e 

as físicas resultantes da respetiva contagem). 

De referir ainda a rubrica Outros (788), influenciada pelos registos efetuados na rubrica Correções Relativas 

a Períodos Anteriores (7881), sofreu uma diminuição de cerca 2M€ (21,6%) o que revela registos de 

faturação e especialização dentro dos exercícios económicos a que dizem respeito.  

23.5. Impostos e Contribuições 

23.5.1. Divulgação de componentes de gasto de imposto sobre o rendimento 
Nos termos da legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão por parte das autoridades 

fiscais durante um período de quatro ou de cinco anos, no caso da Segurança Social, exceto quando tenham 

existido prejuízos ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, 

dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.  

 

Quadro 62 - Gastos de Imposto Sobre o Rendimento 

2020 2019

1  Resultado antes de impostos -19.287.147,05 -67.012.532,32

2     Imposto corrente 42.369,75 52.321,21

3     Imposto diferido 0,00 0,00

4  Imposto sobre o rendimento (4=2+3) 42.369,75 52.321,21

5  Tributações autónomas 42.369,75 52.321,21

6  Taxa efetiva de imposto (6=4/1) -0,220% -0,078%

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Descrição

 
 

O CHUC procede a compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que: 

• tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra passivos 
por impostos correntes; 

• os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos 
sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável. 
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23.5.2. Decomposição dos saldos com o Estado 

Quadro 63 - Decomposição dos Saldos com o Estado 

Saldos devedores Saldos credores Saldos devedores Saldos credores

Pagamento especial por conta 472.325,00 0,00 472.325,00 0,00

IRC a Pagar 0,00 42.369,75 0,00 52.321,21

Retenções de IRS - Trabalho dependente 0,00 3.196.605,00 0,00 3.056.665,00

Retenções de IRS - Trabalho independente 0,00 82.563,96 0,00 84.396,44

Outras Retenções 0,00 4.402,00 0,00 10.088,00

IVA - A pagar 0,00 112.474,81 0,00 128.891,44

Contribuições para a Segurança Social 0,00 5.898.414,32 0,00 5.441.059,92

TOTAIS 472.325,00 9.336.829,84 472.325,00 8.773.422,01

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Descrição
2020 2019

 
 
 
 

23.6. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

Quadro 64 - Subsídios e Apoios do Governo 

2020 2019

Valor imputado no período Valor imputado no período

 Subsídios ao investimento 3.605.019,87 3.446.489,14

   Para ativos fixos tangíveis 3.582.352,93 3.443.115,60

        Edifícios e outras construções 664.954,85 1.324.990,91

        Equipamento básico 2.721.500,06 2.107.413,94

        Equipamento de transporte 0,00 0,00

        Equipamento administrativo 136.625,67 10.383,49

        Equipamento biológico 0,00 0,00

        Outros ativos fixos tangíveis 59.272,36 327,26

   Para ativos intangíveis 22.666,94 3.373,54

        Programas de computador 22.666,94 3.373,54

 Subsídios à exploração 115.027.679,94 24.422.278,56

 Valor dos reembolsos efetuados no período 116.373.683,99 25.818.319,87

      De subsídos ao investimento 1.346.004,05 1.396.041,31

      De subsídos à exploração 115.027.679,94 24.422.278,56

  Totais 118.632.699,81 27.868.767,70

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Descrição

 
 

23.7. Outras divulgações exigidas por diploma legal 

•O CA informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora e que a situação 

da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 

estipulados; 

•Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Art.º 397º do CSC (Negócios entre os 

Administradores e a entidade), pelo que nada há a indicar para efeitos do nº 5, alínea e) do Art.º 

66º do CSC; 
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•Relativamente ao Art.º 66º-A do CSC, informa-se que não existem quaisquer operações, comerciais ou 

financeiras, não incluídas no balanço; 

•Os honorários faturados no período de 2020 pelo Revisor Oficial de Contas referem-se a Revisão Legal 

de Contas (23.289,00 € - Ano 2020 e 5.827,13 – Ano 2018, ao qual acresce IVA à taxa legal em 

vigor). 

23.8. Instrumentos de Capital Próprio 
Quadro 65 - Instrumentos de Capital Próprio 

Património Líquido

 Património/Capital 138.550.000,00  138.550.000,00  

 Ações (Quotas) Próprias 0,00  0,00  

 Outros Instrumentos de Capital Próprio 0,00  0,00  

 Prémios de Emissão 0,00  0,00  

 Reservas 65.723.188,76  65.723.188,76  

 Resultados Transitados -404.902.403,57  67.064.853,53  42.272.402,00  -380.109.952,04  

 Ajustamentos em Ativos Financeiros 0,00  0,00  

 Excedentes de Revalorização 0,00  0,00  

 Outras Variações no Património Líquido 30.459.405,94  4.444.293,13  3.605.019,87  29.620.132,68  

 Resultado Líquido do Período -19.287.147,05  -67.064.853,53  

 Dividendos Antecipados 0,00  0,00  

 Interesses que não Controlam 0,00  0,00  

 Total -189.456.955,92  71.509.146,66  45.877.421,87  -213.281.484,13  

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária:Euro

Descrição 2020 Aumentos Reduções
2019

(Reexpresso)

 
Os valores registados como redução em resultados transitados dizem respeito aos Despachos Conjuntos da 

Secretaria de Estado da Saúde e das Finanças de 03-03-2020 e de 30-12-2020 no valor de 42.272.402,00€ 

para realização de entradas para cobertura de prejuízos. Os valores registados como aumentos em 

resultados transitados dizem respeito ao resultado transitado de 2019 no valor de 67.064.853,53€. 

Na coluna 2019 (reepresso), está refletido o montante de 107.276.276,36 resultante de acertos aos 

Contratos-Programa de 2013 a 2016 conforme quadro abaixo: 

Unidade Monetária: Euro

2013 27668/2019 43607 -5.916.789,06

2014 41794/2020 44081 -27.047.676,48

2015 909/2021 44211 -34.934.107,15

2016 -39.377.703,67

Fonte de dados: SGF TOTAL -107.276.276,36

ACERTOS AOS CONTRATOS PROGRAMA

 
 
Esta regularização foi alvo de pedido de parecer á Comissão de Normalização Contabilística da 

Administração Publica (CNC-AP) que se prenunciou no sentido de deixar ao CA o julgamento sobre as 

condições de reconhecimento contabilístico sobre os acertos das diferenças apuradas entre os valores 

recebidos a título de adiantamentos e a validação por parte da Administração Central dos Serviços de Saúde 

(ACSS) da produção realizada, tendo o entendimento do CA recaído sobre a opção contabilística de 

considerar os acertos aos Contrato-Programa de 2013 a 2016 como “ajustamentos aos fundos próprios” 
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afetando a conta 56 – Resultados Transitados. 

Quanto aos valores registados como redução em Outras Variações no Património Líquido dizem respeito 

essencialmente aos proveitos resultantes das amortizações dos bens adquiridos por subsídios de 

investimento no valor de 3.605.019,87€, sendo que do lado dos aumentos foi registado o valor de 

1.028.308,83€, respeitante a doações de equipamentos e ainda 1.801.166,53€ relativos a doações de 

inventários. 

23.9. Outros Ativos Financeiros 
Os montantes inscritos no balanço nesta rubrica dizem respeito aos encargos da instituição com o Fundo de 

Compensação do Trabalho e representaram 200.089,65€ no exercício de 2020. 

Esta informação encontra-se descrita no ponto 14 – Cumprimento das Obrigações Legais deste relatório. 
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13.DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS 

Quadro 66 - DDORC – Demonstração de Desempenho Orçamental (1) 

 

RUBRICA RECEBIMENTOS RP RG UE EMPR
FUNDOS 

ALHEIOS
TOTAL N-1

Saldo de gerência anterior 15.064.729,08 3.910.559,18 18.975.288,26 16.050.439,81

Operações orçamentais [1] 15.064.729,08 15.064.729,08 8.804.636,20

Devolução do saldo oper. orçamentais

Recebimento do saldo oper. orçamentais 

devolvido por entidades terceiras

Operações de tesouraria [A] 3.910.559,18 3.910.559,18 7.245.803,61

Receita corrente 533.140.242,87 533.140.242,87 459.174.206,20

R1 Receita fiscal 0,00

R11 Impostos diretos 0,00

R12 Impostos indiretos 0,00

R2 Contribuições para a segurança social, CGA 

e ADSE

0,00

R3 Taxas, multas e outras penalidades 571.843,25 571.843,25 3.637.748,20

R4 Rendimentos de propriedade 28.839,39 28.839,39 8.331,12

R5 Transferências Correntes 2.562.876,92 2.562.876,92 1.650.567,22

R51 Transferências correntes 2.562.876,92 2.562.876,92 1.650.567,22

R511 Administrações Públicas 1.660.370,21 1.660.370,21 649.987,44

R5111 Administração Central - Estado Português 0,00

R5112 Administração Central - Outras entidades 1.660.370,21 1.660.370,21 649.987,44

R5113 Segurança Social 0,00

R5114 Administração Regional 0,00

R5115 Administração Local 0,00

R512 Exterior - U E 902.506,71 902.506,71 1.000.579,78

R513 Outras 0,00

R52 Subsídios correntes 0,00

R6 Venda de bens e serviços 527.568.227,26 527.568.227,26 453.384.268,91

R7 Outras receitas correntes 2.408.456,05 2.408.456,05 493.290,75

Receita de capital 321.137,81 321.137,81 4.683,15

R8 Venda de bens de investimento 0,00

R9 Transferências e subsídios de Capital 321.137,81 321.137,81 4.683,15

R91 Transferências de capital 321.137,81 321.137,81 4.683,15

R911 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00

R9112 Administração Central - Estado Português 0,00

R9113 Administração Central - Outras entidades 0,00

R9114 Segurança Social 0,00

R9115 Administração Regional 0,00

R912 Administração Local 195.481,28 195.481,28 4.683,15

R913 Exterior - U E 125.656,53 125.656,53

R92 Outras 0,00

R93 Subsídios de capital 0,00

R10 Outras receitas de capital 0,00

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 0,00

Receita efetiva [2] 533.461.380,68 533.461.380,68 459.178.889,35

Receita não efetiva [3] 42.272.402,00 42.272.402,00 100.096.529,80

R12 Receita com ativos financeiros

R13 Receita com passivos financeiros 42.272.402,00 42.272.402,00 100.096.529,80

Soma [4]=[1]+[2]+[3] 590.798.511,76 590.798.511,76 568.080.055,35

Operações de tesouraria [B] 73.545.401,17 73.545.401,17 263.981.028,80

DDORC - Demonstração de Desempenho Orçamental
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Quadro 67 - DDORC - Demonstração de Desempenho Orçamental (2) 

 

RUBRICA PAGAMENTOS RP RG UE EMPR
FUNDOS 

ALHEIOS
TOTAL N-1

Despesa corrente                                                                              559.005.883,47 559.005.883,47 546.343.134,25

D1 Despesas com o pessoal 274.631.884,91 274.631.884,91 259.195.547,10

D11 Remunerações Certas e Permanentes 178.827.211,19 178.827.211,19 168.989.110,56

D12 Abonos Variáveis ou Eventuais 43.350.095,70 43.350.095,70 39.074.734,48

D13 Segurança social 52.454.578,02 52.454.578,02 51.131.702,06

D2 Aquisição de bens e serviços 283.493.935,05 283.493.935,05 286.128.139,41

D3 Juros e outros encargos 137.425,55 137.425,55

D4 Transferências e subsídios correntes 136.540,14 136.540,14 99.894,21

D41 Transferências Correntes 136.540,14 136.540,14 99.894,21

D411 Administrações Públicas 0,00

D412 Entidades do setor não lucrativo 0,00

D413 Famílias 136.540,14 136.540,14 99.894,21

D414 Outras 0,00

D42 Subsídios correntes 0,00

D5 Outras despesas correntes 606.097,82 606.097,82 919.553,53

Despesa de capital 17.951.853,11 6.672.192,02

D6 Aquisição de bens de capital 17.951.853,11 17.951.853,11 6.672.192,02

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00

D71 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00

D711 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00

D712 Entidades do setor não lucrativo 0,00

D713 Famílias 0,00

D714 Outras 0,00

D72 Subsídios de Capital 0,00

D8 Outras despesas de capital 0,00

Despesa efetiva [5] 576.957.736,58 576.957.736,58 553.015.326,27

Despesa não efetiva [6]

D9 Despesa com ativos financeiros

D10 Despesa com passivos financeiros

Soma [7]=[5]+[6] 576.957.736,58 576.957.736,58 553.015.326,27

Operações de tesouraria [C] 73.828.385,87 73.828.385,87 267.316.273,23

Saldo para a gerência seguinte 13.840.775,18 3.627.574,48 17.468.349,66 18.975.288,26

Operações orçamentais [8] = [4]-[7] 13.840.775,18 13.840.775,18 15.064.729,08

Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] 3.627.574,48 3.627.574,48 3.910.559,18

Saldo global [2] - [5] -43.496.355,90 -43.496.355,90 -93.836.436,92

Despesa primária 576.957.736,58 576.957.736,58 553.015.326,27

Saldo corrente -25.865.640,60 -25.865.640,60 -87.168.928,05

Saldo de capital -17.630.715,30 -17.630.715,30 -6.667.508,87

Saldo primário -43.496.355,90 -43.496.355,90 -93.836.436,92

Receita total [1] + [2] + [3] 590.798.511,76 590.798.511,76 568.080.055,35

Despesa total [5] + [6] 576.957.736,58 576.957.736,58 553.015.326,27

DDORC - Demonstração de Desempenho Orçamental
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Quadro 68 - DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita – 2020 (1) 

Código 

Rubrica Descrição

Previsões 

corrigidas

1

Previsões por 

liquidar

2

Receitas por 

cobrar de 

períodos 

anteriores

3

Receitas 

liquidadas

4

Liquidações 

anuladas

5

Receitas 

cobradas 

brutas

6

Reembolsos 

e restituições 

emitidas

7

Reembolsos 

e restituições 

pagos

8

Receitas 

cobradas 

líquidas 

períodos 

anteriores

9

Receitas 

cobradas 

líquidas período 

corrente

10

R1 Receita fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1.1 Impostos diretos

R1.2 Impostos indiretos

R2 Contribuições para sistemas de proteção 

social e sistemas de saúde

R3 Taxas, multas e outras penalidades
600.610,00 -846.415,53 876.392,44 570.633,09 0,00 571.843,25 0,00 0,00 1.268,50 570.574,75

R4 Rendimentos de propriedade 73,00 -28.771,47 5,08 28.839,39 0,00 28.839,39 0,00 0,00 0,00 28.839,39

R5 Transferências e subsídios Correntes 2.703.979,00 141.102,08 0,00 2.562.876,92 0,00 2.562.876,92 0,00 0,00 0,00 2.562.876,92

R5.1 Transferências correntes 2.703.979,00 141.102,08 0,00 2.562.876,92 0,00 2.562.876,92 0,00 0,00 0,00 2.562.876,92

R5.1.1 Administrações Públicas 380.950,00 -1.279.420,21 0,00 1.660.370,21 0,00 1.660.370,21 0,00 0,00 0,00 1.660.370,21

R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português

R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 380.950,00 -1.279.420,21 0,00 1.660.370,21 0,00 1.660.370,21 0,00 0,00 0,00 1.660.370,21

R5.1.1.3 Segurança Social

R5.1.1.4 Administração Regional

R5.1.1.5 Administração Local

R5.1.2 Exterior - U E 2.323.029,00 1.420.522,29 0,00 902.506,71 0,00 902.506,71 0,00 0,00 0,00 902.506,71

R5.1.3 Outras

R5.2 Subsídios correntes

R6 Venda de bens e serviços 527.452.942,00 -62.287.979,37 -423.667.344,55 1.013.408.265,92 1.272.110,43 527.568.227,26 0,00 0,00 2.509.113,05 525.059.114,21

R7 Outras receitas correntes 2.408.456,00 -643.002,56 538.347,82 2.513.110,74 0,00 2.408.456,05 0,00 0,00 7.881,02 2.400.575,03

R8 Venda de bens de investimento

R9 Transferências e subsídios de Capital 4.603.988,00 4.266.920,19 0,00 337.067,81 0,00 321.137,81 0,00 0,00 0,00 321.137,81

R9.1 Transferências de capital 4.603.988,00 4.266.920,19 0,00 337.067,81 0,00 321.137,81 0,00 0,00 0,00 321.137,81

R9.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português

R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

R9.1.1.3 Segurança Social

R9.1.1.4 Administração Regional

R9.1.1.5 Administração Local

R9.1.2 Exterior - U E 4.282.850,00 4.071.438,72 0,00 211.411,28 0,00 195.481,28 0,00 0,00 0,00 195.481,28

R9.1.3 Outras 321.138,00 195.481,47 0,00 125.656,53 0,00 125.656,53 0,00 0,00 0,00 125.656,53

R9.2 Subsídios de capital

R10 Outras receitas de capital

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 

R12 Receita com ativos financeiros

R13 Receita com passivos financeiros 42.881.209,00 608.807,00 0,00 42.272.402,00 0,00 42.272.402,00 0,00 0,00 0,00 42.272.402,00

R14 Saldo da gerência anterior - operações 15.064.729,00 15.064.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 595.715.986,00 -43.724.610,66 -422.252.599,21 1.061.693.195,87 1.272.110,43 575.733.782,68 0,00 0,00 2.518.262,57 573.215.520,11

DOREC - Demonstração de execução orçamental
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Quadro 69 - DOREC - Demonstração de Execução Orçamental da Receita – 2020 (2) 

Código Rubrica Descrição

Receitas 

cobradas 

líquidas

11

Recebimentos 

diferidos           

12

Receitas por 

cobrar final do 

período

13

Liquidações de 

períodos 

futuros (n+1)

14

Liquidações de 

períodos 

futuros (n+2)

15

R1 Receita fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1.1 Impostos diretos

R1.2 Impostos indiretos

R2 Contribuições para sistemas de proteção social e 

sistemas de saúde

R3 Taxas, multas e outras penalidades 571.843,25 874.967,29

R4 Rendimentos de propriedade 28.839,39 5,08

R5 Transferências e subsídios Correntes 2.562.876,92 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1 Transferências correntes 2.562.876,92 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1.1 Administrações Públicas 1.660.370,21 0,00 0,00 0,00 0,00

R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português

R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades 1.660.370,21

R5.1.1.3 Segurança Social

R5.1.1.4 Administração Regional

R5.1.1.5 Administração Local

R5.1.2 Exterior - U E 902.506,71

R5.1.3 Outras

R5.2 Subsídios correntes

R6 Venda de bens e serviços 527.568.227,26 60.900.798,67

R7 Outras receitas correntes 2.408.456,05 643.002,51

R8 Venda de bens de investimento

R9 Transferências e subsídios de Capital 321.137,81 0,00 15.930,00 0,00 0,00

R9.1 Transferências de capital 321.137,81 0,00 15.930,00 0,00 0,00

R9.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português

R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

R9.1.1.3 Segurança Social

R9.1.1.4 Administração Regional

R9.1.1.5 Administração Local

R9.1.2 Exterior - U E 195.481,28 15.930,00

R9.1.3 Outras 125.656,53 0,00

R9.2 Subsídios de capital

R10 Outras receitas de capital

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos 

R12 Receita com ativos financeiros

R13 Receita com passivos financeiros 42.272.402,00

R14 Saldo da gerência anterior - operações 

orçamentais
0,00

TOTAL 575.733.782,68 0,00 62.434.703,55 0,00 0,00

DOREC - Demonstração de execução orçamental
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Quadro 70 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (1) 

Código 

Rubrica Descrição

Despesas por 

pagar períodos 

anteriores

1

Dotações 

corrigidas

2

Cativos

3

Descativos

4

Dotações 

disponíveis

5

Cabimentos

6

Compromissos

7

Obrigações

8

Despesas 

pagas brutas

9

Reposições 

abatidas aos 

pagamentos

10

D1 Despesas com o pessoal 8.859.843,85 274.631.885,00 0,00 0,00 -9.434.009,76 284.065.894,76 284.065.894,76 284.065.894,76 274.631.884,91 0,00

D1.1 Remunerações Certas e Permanentes 3.825.671,74 190.553.023,00 7.650.064,66 182.902.958,34 182.902.958,34 182.902.958,34 178.827.211,19

D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais 1.301.602,14 30.752.363,00 -13.912.200,63 44.664.563,63 44.664.563,63 44.664.563,63 43.350.095,70

D1.3 Segurança social 3.732.569,97 53.326.499,00 -3.171.873,79 56.498.372,79 56.498.372,79 56.498.372,79 52.454.578,02

D2 Aquisição de bens e serviços 149.092.646,13 285.104.856,00 -118.927.732,19 404.032.588,19 404.032.588,19 402.360.477,35 283.515.277,21 21.342,16

D3 Juros e outros encargos 0,00 137.426,00 0,45 137.425,55 137.425,55 137.425,55 137.425,55

D4 Transferências e subsídios correntes 243,26 136.540,00 0,00 0,00 -242,14 136.782,14 136.782,14 136.782,14 136.540,14 0,00

D4.1 Transferências Correntes 243,26 136.540,00 0,00 0,00 -242,14 136.782,14 136.782,14 136.782,14 136.540,14 0,00

D4.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D4.1.1.3 Segurança Social

D4.1.1.4 Administração Regional

D4.1.1.5 Administração Local

D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo

D4.1.3 Famílias 243,26 136.540,00 -242,14 136.782,14 136.782,14 136.782,14 136.540,14

D4.1.4 Outras

D4.2 Subsídios correntes

D5 Outras despesas correntes 89.065,49 606.098,00 0,00 0,00 -88.492,14 694.590,14 694.590,14 694.590,14 606.097,82 0,00

D6 Aquisição de bens de capital 6.297.316,87 21.258.406,00 0,00 0,00 -3.299.845,26 24.558.251,26 24.558.251,26 24.396.938,52 17.951.853,11 0,00

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D7.1.1.3 Segurança Social

D7.1.1.4 Administração Regional

D7.1.1.5 Administração Local

D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo

D7.1.3 Famílias

D7.1.4 Outras

D7.2 Subsídios de Capital

D8 Outras despesas de capital

D9 Despesa com ativos financeiros 

D10 Despesa com passivos financeiros

TOTAL 164.339.115,60 581.875.211,00 0,00 0,00 -131.750.321,04 713.625.532,04 713.625.532,04 711.792.108,46 576.979.078,74 21.342,16

DODES - Demonstração de execução orçamental da despesa
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Quadro 71 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (2) 

Código 

Rubrica Descrição

Reposições 

abatidas aos 

pagamentos

11

Despesas 

pagas liquidas 

de períodos 

anteriores

12

Despesas 

pagas liquidas 

do período

13

Total despesas 

pagas liquídas

14

Compromissos 

a transitar

15

Obrigações por 

pagar

16

Compromissos 

assumidos para 

períodos 

futuros (n+1)

17

Compromissos 

assumidos para 

períodos 

futuros (n+2)

18

Despesas 

pagas brutas

19

Reposições 

abatidas aos 

pagamentos

20

D1 Despesas com o pessoal 0,00 4.758.717,32 269.873.167,59 274.631.884,91 0,00 9.434.009,85 0,00 0,00 0,00 0,00

D1.1 Remunerações Certas e Permanentes 0,00 3.458.003,76 175.369.207,43 178.827.211,19 4.075.747,15

D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais 0,00 1.299.202,14 42.050.893,56 43.350.095,70 1.314.467,93

D1.3 Segurança social 0,00 1.511,42 52.453.066,60 52.454.578,02 4.043.794,77

D2 Aquisição de bens e serviços 21.342,16 108.626.075,46 174.867.859,59 283.493.935,05 1.672.110,84 118.866.542,30

D3 Juros e outros encargos 0,00 0,00 137.425,55 137.425,55

D4 Transferências e subsídios correntes 0,00 243,26 136.296,88 136.540,14 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1 Transferências Correntes 0,00 243,26 136.296,88 136.540,14 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D4.1.1.3 Segurança Social

D4.1.1.4 Administração Regional

D4.1.1.5 Administração Local

D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo 0,00 243,26 136.296,88 136.540,14 242,00

D4.1.3 Famílias

D4.1.4 Outras

D4.2 Subsídios correntes

D5 Outras despesas correntes 0,00 61.567,94 544.529,88 606.097,82 88.492,32

D6 Aquisição de bens de capital 0,00 5.943.350,48 12.008.502,63 17.951.853,11 161.312,74 6.445.085,41

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D7.1.1.3 Segurança Social

D7.1.1.4 Administração Regional

D7.1.1.5 Administração Local

D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo

D7.1.3 Famílias

D7.1.4 Outras

D7.2 Subsídios de Capital

D8 Outras despesas de capital

D9 Despesa com ativos financeiros 

D10 Despesa com passivos financeiros

TOTAL 21.342,16 119.389.954,46 457.567.782,12 576.957.736,58 1.833.423,58 134.834.371,88 0,00 0,00 0,00 0,00

DODES - Demonstração de execução orçamental da despesa
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Quadro 72 - DODES - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa – 2020 (3) 

 

Código 

Rubrica Descrição

Despesas por 

pagar períodos 

anteriores

Obrigações 

para períodos 

futuros (n+1)

Obrigações 

para períodos 

futuros (n+2)

Obrigações 

para períodos 

futuros s

D1 Despesas com o pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00

D1.1 Remunerações Certas e Permanentes

D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais

D1.3 Segurança social

D2 Aquisição de bens e serviços

D3 Juros e outros encargos

D4 Transferências e subsídios correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D4.1.1.3 Segurança Social

D4.1.1.4 Administração Regional

D4.1.1.5 Administração Local

D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo

D4.1.3 Famílias

D4.1.4 Outras

D4.2 Subsídios correntes

D5 Outras despesas correntes

D6 Aquisição de bens de capital

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1 Administrações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português

D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades

D7.1.1.3 Segurança Social

D7.1.1.4 Administração Regional

D7.1.1.5 Administração Local

D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo

D7.1.3 Famílias

D7.1.4 Outras

D7.2 Subsídios de Capital

D8 Outras despesas de capital

D9 Despesa com ativos financeiros 

D10 Despesa com passivos financeiros

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

DODES - Demonstração de execução orçamental da despesa
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14.ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS  

Quadro 73 - Alterações Orçamentais da Receita 

Código 

Rúbrica Descrição

Tipo

(2)

Dotações Iniciais

(3)

Inscrições/Refor

ços

(4)

Diminuições/Anul

ações

(5)

Créditos 

Especiais

(6)

Dotações 

Corrigidas

(7)=(3)+(4)-(5)+(6)

Observações

(8)

Receita Corrente 512.673.292,00 120.307.051,00 99.814.283,00 0,00 533.166.060,00

R1 Receita fiscal N/A

R1.1 Impostos diretos N/A

R1.2 Impostos indiretos N/A

R2 Contribuições para sistemas de proteção social e sistemas de saúde N/A

R3 Taxas, multas e outras penalidades N/A 4.353.621,00 8.469,00 3.761.480,00 0,00 600.610,00

R4 Rendimentos de propriedade N/A 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00

R5 Transferências e subsídios Correntes N/A

R5.1 Transferências correntes N/A

R5.1.1 Administrações Públicas N/A

R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português N/A

R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades N/A 380.200,00 750,00 0,00 0,00 380.950,00

R5.1.1.3 Segurança Social N/A

R5.1.1.4 Administração Regional N/A

R5.1.1.5 Administração Local N/A

R5.1.2 Exterior - U E N/A 691.782,00 1.631.247,00 0,00 0,00 2.323.029,00

R5.1.3 Outras N/A

R5.2 Subsídios correntes N/A

R6 Venda de bens e serviços N/A 506.479.616,00 104.048.874,00 83.075.548,00 0,00 527.452.942,00

R7 Outras receitas correntes N/A 768.000,00 14.617.711,00 12.977.255,00 0,00 2.408.456,00

Receita de Capital 4.357.850,00 246.138,00 0,00 0,00 4.603.988,00

R8 Venda de bens de investimento N/A

R9 Transferências e subsídios de Capital N/A

R9.1 Transferências de capital N/A

R9.1.1 Administrações Públicas N/A

R9.1.1.1 Administração Central - Estado Português N/A

R9.1.1.2 Administração Central - Outras entidades N/A

R9.1.1.3 Segurança Social N/A

R9.1.1.4 Administração Regional N/A

R9.1.1.5 Administração Local N/A

R9.1.2 Exterior - U E N/A 4.282.850,00 0,00 0,00 0,00 4.282.850,00

R9.1.3 Outras N/A 75.000,00 246.138,00 0,00 0,00 321.138,00

R9.2 Subsídios de capital N/A

R10 Outras receitas de capital N/A

R11 Reposição não abatidas aos pagamentos N/A

R12 Receita com ativos financeiros N/A

R13 Receita com passivos financeiros N/A 0,00 608.807,00 0,00 42.272.402,00 42.881.209,00

R14 Saldo da gerência anterior - operações orçamentais N/A 15.064.729,00 0,00 0,00 15.064.729,00

TOTAL 517.031.142,00 136.226.725,00 99.814.283,00 42.272.402,00 595.715.986,00

Alterações orçamentais da receita
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Quadro 74 - Alterações Orçamentais da Despesa 

Código 

Rúbrica Descrição

Tipo

(2)

Dotações Iniciais

(3)

Inscrições/Refor

ços

(4)

Diminuições/Anul

ações

(5)

Créditos 

Especiais

(6)

Dotações 

Corrigidas

(7)=(3)+(4)-(5)+(6)

Observações

(8)

Despesa Corrente 505.541.774,00 43.431.586,00 30.628.957,00 42.272.402,00 560.616.805,00

D1 Despesas com o pessoal N/A

D1.1 Remunerações Certas e Permanentes N/A 178.958.534,00 11.594.489,00 0,00 0 190.553.023,00

D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais N/A 30.851.363,00 1.000,00 100.000,00 0 30.752.363,00

D1.3 Segurança social N/A 53.026.499,00 300.000,00 0,00 0 53.326.499,00

D2 Aquisição de bens e serviços N/A 242.278.384,00 31.083.027,00 30.528.957,00 42272402 285.104.856,00

D3 Juros e outros encargos N/A 0,00 137.426,00 0,00 0 137.426,00

D4 Transferências e subsídios correntes N/A

D4.1 Transferências Correntes N/A

D4.1.1 Administrações Públicas N/A

D4.1.1.1 Administração Central - Estado Português N/A

D4.1.1.2 Administração Central - Outras entidades N/A

D4.1.1.3 Segurança Social N/A 67.892,00 68.648,00 0,00 0 136.540,00

D4.1.1.4 Administração Regional N/A

D4.1.1.5 Administração Local N/A

D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo N/A

D4.1.3 Famílias N/A

D4.1.4 Outras N/A

D4.2 Subsídios correntes N/A

D5 Outras despesas correntes N/A 359.102,00 246.996,00 0,00 0 606.098,00

Despesa de Capital 11.489.368,00 21.059.238,00 11.290.200,00 0,00 21.258.406,00

D6 Aquisição de bens de capital N/A 11.489.368,00 21.059.238,00 11.290.200,00 0,00 21.258.406,00

D7 Transferências e subsídios de capital N/A

D7.1 Transferências de capital N/A

D7.1.1 Administrações Públicas N/A

D7.1.1.1 Administração Central - Estado Português N/A

D7.1.1.2 Administração Central - Outras entidades N/A

D7.1.1.3 Segurança Social N/A

D7.1.1.4 Administração Regional N/A

D7.1.1.5 Administração Local N/A

D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo N/A

D7.1.3 Famílias N/A

D7.1.4 Outras N/A

D7.2 Subsídios de Capital N/A

D8 Outras despesas de capital N/A

D9 Despesa com ativos financeiros N/A

D10 Despesa com passivos financeiros N/A

TOTAL 517.031.142,00 64.490.824,00 41.919.157,00 42.272.402,00 581.875.211,00

Alterações orçamentais da despesa
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Quadro 75 - Operações de Tesouraria 

Unidade Monetária: Euro

Código Saldo inicial Recebimentos Pagamentos Saldo fintal

1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 4.374.340,35 24.040,75 11.304,23 4.387.076,87

9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 147.710.625,44 73.521.360,42 73.817.081,64 147.414.904,22

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 -148.174.406,61 0,00 0,00 -148.174.406,61

3.910.559,18 73.545.401,17 73.828.385,87 3.627.574,48

Fonte de dados: SGF

07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus

Operações de Tesouraria

Gerência de 01-01-2020 a 31-12-2020

Código das contas

07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos

07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais

07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado

07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores

07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira

07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias

07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal

07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias

07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento

07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP

07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental

07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria

Total
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Quadro 76 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos (1) 

Objeto                                                                                                        

(1)

Data                       

(2)

Valor do 

Contrato (3)

Preço 

Contratual (4)

Número de 

registo                         

(5)

Data                          

(6)

Trabalhos 

normais                           

(8)

Revisão de 

preços                                     

(9)

Trabalhos a 

mais                               

(10)

Trabalhos de 

suprimento 

de erros e 

omissões                            

(11)

Outros 

trabalhos, 

incluindo os 

trabalhos a 

menos                              

(12)

Trabalhos

normais                            

(14)

Revisão de

preços                                

(15)

Trabalhos a

mais                               

(16)

Trabalhos de

suprimento 

de erros

e omissões                                       

(17)

Outros 

trabalhos,

incluindo os

trabalhos a 

menos (18)

Laboratórios Pfizer, Lda Ceftazidima 2000 mg+avibactam 500 12-06-2020 401.596,00 401.596,00 1608/2020 12-06-2020 30-12-2020 80.926,16 80.926,16

Abbott, Laboratórios, Lda

Aquisição de reagentes p/ testes 

diagnóstico Covid 19 c/colocação de 

equipamento 15-05-2020 541.600,00 541.600,00 6806/2020 15-05-2020 0,00

Celgene Sociedade Unipessoal, 

Lda Pomalidomida 31-08-2020 592.800,05 592.800,05 12303/2020 31-08-2020 0,00

AveXis, EU limited Onasemnogene abeparvovec 07-08-2020 1.945.000,00 1.945.000,00 55/2020 07-08-2020 0,00

Roche Farmacêutica Química, Lda Alectinib 08-09-2020 408.110,13 408.110,13 12797/2020 08-09-2020 30-12-2020 60.470,50 60.470,50

Takeda, farmaceuticos portugal, 

lda

Brentuximab Vedotina 50 Mg Pó Conc Sol 

Inj Fr Iv 14-09-2020 470.595,20 470.595,20 13075/2020 14-09-2020 0,00

Medicinália Cormédica - MC 

Medical, Lda

Aquisição de 30 Camas para Cuidados 

Intensivos 13-05-2020 487.000,00 487.000,00 6744/2020 13-05-2020 29-09-2020 134.070,00 134.070,00

JSV - International Healthcare 

Consulting, Lda

Aquisição de 25 Ventiladores para 

Cuidados Intensivos 07-05-2020 1.150.000,00 1.150.000,00 6462/2020 07-05-2020 30-04-2020 1.219.000,00 1.219.000,00

Philips Portuguesa, SA

Aquisição de 30 Equipamentos de 

Ventilação Não Invasiva 07-05-2020 505.069,80 505.069,80 6462/2020 07-05-2020 0,00

PAUL STRICKER, SA Mascaras descartaveis 25-05-2020 2.180.000,00 2.180.000,00 7182/2020 25-05-2020 30-04-2020 2.180.000,00 2.180.000,00

NXGENZPTE LTD  Material de protecão individual 22-05-2020 1.978.900,00 1.978.900,00 7173/2020 22-05-2020 30-04-2020 1.930.900,00 1.930.900,00

Logifarma, Logística Farmacêutica, 

S.A. Atalureno 125/250 07-05-2020 669.801,70 669.801,70 1049/2020 07-05-2020 17-07-2020 709.989,80 709.989,80

Celgene Sociedade Unipessoal, 

Lda Lenalidomida 25, 15, 10 e 5 mg cáps 16-06-2020 1.011.183,53 1.011.183,53 1502/2020 16-06-2020 29-06-2020 862.613,99 862.613,99

Celgene Sociedade Unipessoal, 

Lda Lenalidomidas 5, 10, 15, 25 mg 20-11-2020 1.001.711,23 1.001.711,23 1503/2020 20-11-2020 0,00

AveXis, Inc Onasemnogene abeparvovec 15-01-2020 1.945.000,00 1.945.000,00 55/2020 15-01-2020 27-02-2020 1.945.000,00 1.945.000,00

Alloga Logifarma- Logística 

FarmacêuticaSA Elosulfase alfa 21-05-2020 606.918,00 606.918,00 1219/2020 21-05-2020 11-09-2020 272.179,38 272.179,38

Takeda, farmaceuticos portugal, 

lda Vedolizumab 300 mg pó conc 03-06-2020 373.034,16 373.034,16 1383/2020 03-06-2020 20-08-2020 226.400,09 226.400,09

Profarin, Lda Efmorotocog alfa pó sol inj fr iv 15-06-2020 502.582,80 502.582,80 1606/2020 15-06-2020 26-08-2020 102.926,72 102.926,72

Pharmakern Portugal - Prod. 

Farmac. Soc. Unip, Lda Trastuzumab 150 mg 09-06-2020 438.000,00 438.000,00 1607/2020 09-06-2020 0,00

Alexion Pharma Spain, SL Eculizumab 17-06-2020 665.118,72 665.118,72 1661/2020 17-06-2020 23-11-2020 366.591,49 366.591,49

Observações                                 

(19)
Entidade

Contrato * Visto Tribunal de Contas 

Data do 

primeiro de 

pagamento                       

(7)

Pagamentos no período Pagamentos acumulados
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Quadro 77 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos (2) 

Objeto                                                                                                        

(1)

Data                       

(2)

Valor do 

Contrato (3)

Preço 

Contratual (4)

Número de 

registo                         

(5)

Data                          

(6)

Trabalhos 

normais                           

(8)

Revisão de 

preços                                     

(9)

Trabalhos a 

mais                               

(10)

Trabalhos de 

suprimento 

de erros e 

omissões                            

(11)

Outros 

trabalhos, 

incluindo os 

trabalhos a 

menos                              

(12)

Trabalhos

normais                            

(14)

Revisão de

preços                                

(15)

Trabalhos a

mais                               

(16)

Trabalhos de

suprimento 

de erros

e omissões                                       

(17)

Outros 

trabalhos,

incluindo os

trabalhos a 

menos (18)

Roche Farmacêutica Química, Lda Atezolizumab 60 mg 15-06-2020 842.419,20 842.419,20 1660/2020 15-06-2020 29-12-2020 520.895,87 520.895,87

Vertex Pharmaceuticals (Portugal), 

Unipessoal, Lda Lumacaftor+Ivacaftor 13-07-2020 480.815,06 480.815,06 1789/2020 13-07-2020 30-09-2020 509.663,90 509.663,90

Pharmakern Portugal - Prod. 

Farmac. Soc. Unip, Lda Rituximab 500 mg/50 ml 13-07-2020 1.120.000,00 1.120.000,00 1788/2020 13-07-2020 31-07-2020 156.823,55 156.823,55

Pharmakern Portugal - Prod. 

Farmac. Soc. Unip, Lda Infliximab 100 mg pó 22-06-2020 868.000,00 868.000,00 1774/2020 22-06-2020 18-07-2020 363.580,00 363.580,00

Takeda, farmaceuticos portugal, 

lda Octocog alfa 1500 UI 13-07-2020 408.477,01 408.477,01 1852/2020 13-07-2020 31-08-2020 158.530,21 158.530,21

Takeda, farmaceuticos portugal, 

lda Octocog alfa pó 250/500/1000 13-07-2020 1.178.385,08 1.178.385,08 1853/2020 13-07-2020 27-08-2020 530.082,89 530.082,89

Biogen Portugal, Lda Etanercept 50 mg 03-07-2020 593.460,00 593.460,00 8623/2020 03-07-2020 28-08-2020 178.080,00 178.080,00

Leadiant Biosciences Limited Ácido Quenodesoxicólico 250 mg cap 17-06-2020 840.000,00 840.000,00 8397/2020 17-06-2020 17-09-2020 168.000,00 168.000,00

Isotopos e derivados (Isoder), SA Fluodesoxiglucose 18(F) sol inj fr IV 07-07-2020 434.718,90 434.718,90 9484/2020 07-07-2020 27-11-2020 162.583,75 162.583,75

Varian Medical Systems Ibérica 

S.L. Locação de 2 Aceleradores Lineares 17-08-2020 6.650.000,00 6.650.000,00 11645/2020 17-08-2020 0,00

Seguradoras Unidas, SA

Serviços de Seguro de Acidentes de 

Trabalho trabalhadores do regime de 

proteção social – Segurança Social do 

CHUC 02-07-2020 1.263.015,90 1.263.015,90 1930/2020 02-07-2020 28-07-2020 252.636,53 252.636,53

Biomerieux Portugal, Lda, Cepheid 

Iberia, SLU,Quilaban-Química 

Laboratorial Analitica, 

Lda,Beckman Coulter Portugal 

unipessoal, Lda

Reagentes microbiologia 13-10-2020 3.456.215,62 3.456.215,62
1554_55_58_59

/2020
13-10-2020 30-11-2020 31.488,00 31.488,00

Celgene Sociedade Unipessoal, 

Lda Lenalidomida 25, 15, 10 e 5 mg cáps 15-06-2020 1.008.237,31 1.008.237,31 17309/2020 15-06-2020 23-09-2020 546.613,74 546.613,74

* Apenas foram incluidos os contratos visados pelo Tribunal de Contas. Os restantes contratos constam de um ficheiro autónomo submetido na plataforma do Tribunal de Contas

Entidade

Contrato * Visto Tribunal de Contas 

Data do 

primeiro de 

pagamento                       

(7)

Pagamentos no período Pagamentos acumulados

Observações                                 

(19)
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Quadro 78 - Contratação Administrativa - Adjudicações por Tipo de Procedimento 

Número dos 

contratos (1)

Preço 

Contratual              

(2)

Número dos 

Contratos         

(3)

Preço 

Contratual          

(4)

Número dos 

contratos               

(5)

Preço 

Contratual        

(6)

Número dos 

contratos             

(7)

Preço 

Contratual                   

(8)

Número dos 

contratos             

(9)

Preço 

Contratual 

(10)

Número dos 

contratos                

(11)

Preço 

Contratual          

(12)

Número dos 

contratos              

(13)

Valor               

(14)

Aquisição de Bens e Serviços 13 4.130.988,84 36 378.751,21 89 17.429.143,00 280 27.524.470,55 50 9.745.160,54 6442 78.685.708,68 6910 137.894.222,82

Aquisição de Bens Capital 1 6.650.000,00 18 512.717,97 484 8.204.075,62 503 15.366.793,59

Outras 1 1.263.015,90 13 11.665,08 14 1.274.680,98
Fonte de Dados: SA e SGF

Unidade Monetária: Euro

Tipo de Contrato

Aplicações por tipo de procedimento

Total

Concurso público Consulta Prévia Contratação excluída
Proc. ao abrigo do art. 259 

CC
Ajuste DiretoAjuste Direto Art. 258 CCP
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Quadro 79 - Transferências e Subsídios Recebidos (1) 

Unidade Monetária: Euro

Tipo de Despesa Disposições Legais (1) Finalidade (2)
Entidade Financiadora 

(3)

Receita Prevista 

(4)

Receita Recebida 

(5)

Receita Prevista 

e não Recebida 

(6) = (4) - (5)

Devolução de 

transferências

/subsídios 

ocorrida no 

exercício                

(7)

Observaçõe

s             (8)

Subsídio POCI-05-5762-FSE-037736
+ Tic - Modernizar sistemas de informação e tecnologias de 

informação e comunicação no CHUC em 2015

Fundo Social Europeu 

(FSE)
1.396.255,84 1.396.255,84 0,00

Subsídio POISE-03-4229-FSE-000074
 Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade - 

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Fundo Social Europeu 

(FSE)
21.217,94 21.217,94 0,00

Subsídio POISE-29-4229-FSE-000267 Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
Fundo Social Europeu 

(FSE)
45.686,11 45.686,11 0,00

Subsídio POISE-29-4229-FSE-000267 Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
Fundo Social Europeu 

(FSE)
41.881,61 41.881,61 0,00

Subsídio POISE-29-4229-FSE-000267 Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade
Fundo Social Europeu 

(FSE)
10.011,20 10.011,20 0,00

Subsídio POISE-03-4538-FSE-000411 Formação de Profissionais do Setor da Saúde
Fundo Social Europeu 

(FSE)
74.262,54 74.262,54 0,00

Subsídio POISE-03-4538-FSE-000411 Formação de Profissionais do Setor da Saúde
Fundo Social Europeu 

(FSE)
45.850,87 45.850,87 0,00

Subsídio POCI-01-0145-FEDER-028772
GLYCO-LUPUS .: Glicanos na autoimunidade. Impacto na 

patogénese e tratamento do Lupus Eritematoso Sistémico.

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

6.525,00 6.525,00 0,00

Subsídio POISE-03-4538-FSE-000592
Serviços e redes de intervenção social e de saúde - Formação 

de Profissionais do Setor da Saúde

Fundo Social Europeu 

(FSE)
6.648,26 6.648,26 0,00

Subsídio
20328 - INNOVATION PROJECT - 

EIT HEALTH

VALUE - Serviços de saúde com base em valor, apoiados por 

ferramentas de pesquisa de processos. Propõe uma 

abordagem para que os prestadores de cuidados prestem 

serviços de saúde, proporcionando valor aos pacientes, 

mantendo a sustentabilidade dos cuidados

EIT HEALTH 8.312,50 8.312,50 0,00

Subsídio 20588 - CAMPUS - EIT HEALTH

EpiDEMPrev 2 - Epidemiology of Ageing and Dementia 

prevention , PhD Label proporciona ensino inovador, criará 

sinergias e esquemas de mobilidade inter-organizacionais 

internacionais para apoiar a formação avançada do estudante

EIT HEALTH 1.698,38 1.698,38 0,00

Subsídio 20494 - EIT HEALTH

Expert3D - Transversal Programme in Medical Image 

Postprocess, Training Professionals: 3D Printing . Dá formação 

teórica e prática em imagem para diagnóstico para pós-

processamento da imagem radiológica, aplicada à impressão 

de imagens em 3D, tecnologias virtuais e inteligência artificial 

em saúde e pesquisa

EIT HEALTH 8.000,00 8.000,00 0,00

Subsídio 19787 - EIT HEALTH

Expert3D - Transversal Programme in Medical Image 

Postprocess, Training Professionals: 3D Printing . Dá formação 

teórica e prática em imagem para diagnóstico para pós-

processamento da imagem radiológica, aplicada à impressão 

de imagens em 3D, tecnologias virtuais e inteligência artificial 

em saúde e pesquisa

EIT HEALTH 28.430,44 28.430,44 0,00

Transferências e subsídios recebidos (2020)
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Quadro 80 - Transferências e Subsídios Recebidos (2) 

Tipo de Despesa Disposições Legais (1) Finalidade (2)
Entidade Financiadora 

(3)

Receita Prevista 

(4)

Receita Recebida 

(5)

Receita Prevista 

e não Recebida 

(6) = (4) - (5)

Devolução de 

transferências

/subsídios 

ocorrida no 

exercício                

(7)

Observaçõe

s             (8)

Subsídio H2020-EIC-FTI-2018-2020

Vemos - Virtual eye model system for personalised refractive surgery 

treatment.  É um projeto que visa a padronização da tomada de 

decisão em cirurgia refrativa e revolucionar o campo da cirurgia 

refrativa com tratamentos personalizados

EIT HEALTH 100.519,08 100.519,06 0,02

Subsídio POCI-05-5762-FSE-000131

PhArmaCIENTE - Encerra uma abordagem inovadora, propondo um 

novo modelo de operação da farmácia hospitalar (Pharma) centrado 

no paciente, diluindo as barreiras que o atual modelo implica e 

aumentando a geração e transferência de conhecimento (CIENTE)

Compete 2020 5.768,61 5.768,61 0,00

Subsídio POCI-05-5762-FSE-000131

PhArmaCIENTE - Encerra uma abordagem inovadora, propondo um 

novo modelo de operação da farmácia hospitalar (Pharma) centrado 

no paciente, diluindo as barreiras que o atual modelo implica e 

aumentando a geração e transferência de conhecimento (CIENTE)

Compete 2020 32.688,79 32.688,79 0,00

Subsídio POCI-05-5762-FSE-000131

PhArmaCIENTE - Encerra uma abordagem inovadora, propondo um 

novo modelo de operação da farmácia hospitalar (Pharma) centrado 

no paciente, diluindo as barreiras que o atual modelo implica e 

aumentando a geração e transferência de conhecimento (CIENTE)

Compete 2020 117.803,25 117.803,25 0,00

Subsídio POCI-05-5762-FSE-000131

PhArmaCIENTE - Encerra uma abordagem inovadora, propondo um 

novo modelo de operação da farmácia hospitalar (Pharma) centrado 

no paciente, diluindo as barreiras que o atual modelo implica e 

aumentando a geração e transferência de conhecimento (CIENTE)

Compete 2020 25.643,72 25.643,72 0,00

Subsídio H2020-MSCA-ITN-2015

MASSTRPLAN - Spectrometry TRaining network for Protein Lipid 

adduct ANalysis.  Formação de líderes de pesquisas 

interdisciplinares em técnicas avançadas de análise molecular, 

detetar fosfolipídios oxidados e proteínas em amostras biológicas e 

clínicas, avaliar os papéis bioquímicos na inflamação para 

desenvolver novas ferramentas de diagnóstico.

União Europeia 

Horizon 2020
32.891,45 32.891,45 0,00

Subsídio H2020-EU.3.1-101015930

ENVISION - Sandman ICU - Uma ferramenta em tempo real com 

aplicação de monitorização plug-and-play, sistema inteligente de 

apoio à decisão para monitorização, previsão e tratamento de 

doentes COVID-19 em UCI

União Europeia 

Horizon 2020
37.375,00 37.375,00 0,00

Subsídio
POISE - 03-03-4229-FSE-

000215

Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade - 

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Fundo Social Europeu 

(FSE)
322.143,00 322.143,00 0,00

Subsídio
POISE - 03-03-4229-FSE-

000215

Inclusão ativa de população com deficiência/incapacidade - 

Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade

Fundo Social Europeu 

(FSE)
25.606,99 25.606,99 0,00
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Quadro 81 - Transferências e Subsídios Recebidos (3) 

Tipo de Despesa Disposições Legais (1) Finalidade (2)
Entidade Financiadora 

(3)

Receita Prevista 

(4)

Receita Recebida 

(5)

Receita Prevista 

e não Recebida 

(6) = (4) - (5)

Devolução de 

transferências

/subsídios 

ocorrida no 

exercício                

(7)

Observaçõe

s             (8)

Subsídio
CENTRO-01-0247-FEDER-

017800

In2Genome - pretende revolucionar o diagnóstico das doenças 

genéticas, através do desenvolvimento de uma nova 

metodologia de análise de exomas e emissão do respetivo 

relatório de diagnóstico molecular

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

115.531,80 115.531,80 0,00

Subsídio
CENTRO-01-0145-FEDER-

024371

TecPrevinf - A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é a 

Entidade Proponente. É um projeto da área de enfermagem, 

designado por transferência de inovação tecnológica para as 

práticas de enfermeiros: contributos para a prevenção de 

infeções

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

794,82 794,82 0,00

Subsídio 20437 - CAMPUS - EIT HEALTH

D-THINK HEALTH - Ferramentas e diretrizes de design 

THINKing  para inovações em HEALTHcare  aceites no Plano de 

Negócios de Saúde do EIT 2020       

EIT HEALTH 5.866,50 5.866,50 0,00

Subsídio
20673 - INNOVATION PROJECT - 

EIT HEALTH

SeizeIT2 - Discrete personalized epileptic seizure detection . 

Solução para uma solução discreta que otimiza o tratamento dos 

doentes e permite o registro de convulsões 

EIT HEALTH 12.500,00 12.500,00 0,00

Subsídio
19263 - INNOVATION PROJECT - 

EIT HEALTH

SeizeIT2 - Discrete personalized epileptic seizure detection . 

Solução para uma solução discreta que otimiza o tratamento dos 

doentes e permite o registro de convulsões 

EIT HEALTH 2.404,00 2.404,00 0,00

Subsídio 20565 - CAMPUS - EIT HEALTH

Calma - Training and support to calm and raise awareness of 

dyspnea crises . Visa o desenvolvimento de ferramentas de treino  

que permitam ao doente a sensação de autocontrolo da 

dispneia

EIT HEALTH 7.389,00 7.389,00 0,00

Subsídio 19220 - CAMPUS - EIT HEALTH

Calma - Training and support to calm and raise awareness of 

dyspnea crises . Visa o desenvolvimento de ferramentas de treino  

que permitam ao doente a sensação de autocontrolo da 

dispneia

EIT HEALTH 10.424,31 10.424,31 0,00

Subsídio    19372 - CAMPUS - EIT HEALTH

PATHWAYS - Data-rodeo for a better healthcare: clinical 

pathways and process mining.  Apoio à medicina baseada em 

valor com pesquisa de processos

EIT HEALTH 19.229,18 19.229,18 0,00

Subsídio POCI-01-0247-FEDER-045913
WoW .: Wireless b iOmonitoring stickers and smart bed 

architecture: toWards Untethered Patients

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

14.124,48 14.124,48 0,00

Subsídio POCI-02-0550-FEDER-035471 TD_CHUC .: Transformação Digital no CHUC

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

62.900,00 62.900,00 0,00

Subsídio POCI-01-0145-FEDER-032414

RIGHT-2H .: Do lado direito: desvendando os mecanismos de 

reversibilidade e progressão da hipertensão pulmonar na 

insuficiência cardíaca

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

5.550,00 5.550,00 0,00

Subsídio
IEFP - Medida  de Apoio Emprego-

Inserção
Satisfação de necessidades de recursos humanos

Fundo Social Europeu 

(FSE)
14.437,74 14.437,74 0,00

Transferências e subsídios recebidos (2020)
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Quadro 82 - Transferências e Subsídios Recebidos (4) 

Tipo de Despesa Disposições Legais (1) Finalidade (2)
Entidade Financiadora 

(3)

Receita Prevista 

(4)

Receita Recebida 

(5)

Receita Prevista 

e não Recebida 

(6) = (4) - (5)

Devolução de 

transferências

/subsídios 

ocorrida no 

exercício                

(7)

Observaçõe

s             (8)

Subsídio
IEFP - Medida de Emprego Jovem 

Ativo
Satisfação de necessidades de recursos humanos

Fundo Social Europeu 

(FSE)
40.523,88 40.523,88 0,00

Subsídio

IEFP - Medida de Reforço 

Emergência, Equipamentos 

Sociais e Saúde

Satisfação de necessidades de recursos humanos
Fundo Social Europeu 

(FSE)
20.328,95 20.328,95 0,00

Subsídio POCI-01-0247-FEDER-038313 Caraterização do produto celular e ensaios de potência  in vitro

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

2.925,00 2.925,00 0,00

Subsídio POCI-01-0247-FEDER-038313 Caraterização do produto celular e ensaios de potência  in vitro

Fundo Europeu de 

Desenvolvimento 

Regional (FEDER)

13.545,00 13.545,00 0,00

Fonte de dados: SGF

Transferências e subsídios recebidos (2020)

 

 

Quadro 83 - Transferências e Subsídios Concedidos 

Tipo de Despesa

Disposições Legais 

(1)

Finalidade                                           

(2)

Entidade 

Financiadora 

(3)

Receita Prevista 

(4)

Receita Concedida 

(5)

Receita Prevista 

e não Concedida 

(6) = (4) - (5)

Devolução de 

transferências/

subsídios 

ocorrida no 

exercício                 

(7)

Observações                               

(8)

- - - - - - - - -

Transferências e subsídios concedidos (2020)
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Coimbra, 31 de maio de 2021 
 
O Conselho de Administração 
 
 
(Carlos Manuel Gregório dos Santos) 

 

 

(Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza) 

 

 

(Célia Maria Ferreira Tavares Cravo) 

 

 

(Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões) 

 

 

(Áurea da Cruz Flamino Andrade) 

 
 
 
 
O Contabilista Certificado 
 
(José dos Santos Martins Cardoso) 
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15.CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS  

Dado não terem sido divulgadas instruções sobre o processo de prestação de contas pela DGTF para a 

elaboração deste capítulo, utilizamos as instruções disponibilizadas no Ofício-Circular n.º 1365, de 6 de 

março de 2018, da DGTF. 

15.1 Objetivos de Gestão 

O CP para o ano 2020, celebrado entre a ACSS, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e o 

CHUC, tem por objeto a definição dos objetivos do plano de atividades do Centro Hospitalar para esse 

período, no âmbito da prestação de serviços e de cuidados de saúde. No quadro que se segue apresenta-se 

o acompanhamento dos objetivos de qualidade e eficiência associados ao CP do ano 2020 dando-se nota de 

que os valores que constam no quadro são os disponíveis à data de elaboração do presente Relatório. 

Quadro 84 - Avaliação do Grau de Cumprimento dos Objetivos Nacionais Associados ao Contrato-Programa do 
Ano 2020(1) 

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

 
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.  
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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 

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-19, 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“. 

Execução Financeira dos Contratos-Programa 
A informação relativa à execução do CP do ano de 2020, bem como dos Contratos Programas dos anos de 

2017 e 2019, consta do quadro seguinte: 

Quadro 85 - Execução Financeira dos Contratos-Programa nos Anos de 2017 a 2020 

Contrato 

Programa (Ano)

Total Contrato 

(com adenda)

Valor Faturado (de 

acordo com a 

estimativa de 

proveitos)

Acréscimo 

Registado

Adiantamentos 

Recebidos
Saldo

2017 414.137.111,64 352.057.925,45 51.725.758,39 411.162.316,68 -7.378.632,84

2018 384.303.555,69 346.264.900,32 34.579.923,35 384.303.555,67 -3.458.732,00 

2019 426.147.510,49 391.688.512,21 1.055.225,33 426.147.510,49 -33.403.772,95

2020 510.028.948,89 496.332.929,28 1.506.993,25 510.028.948,89 -13.696.019,61 

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária: Euro

 
Nota: Os valores respeitantes ao faturado e acréscimo registado dos exercícios de 2017 a 2020 foram 
consertados com a ACSS. 

Foram cumpridas todas as obrigações no que diz respeito ao carregamento da execução orçamental mensal 

e de conta gerência nas plataformas do Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)/SOE da 

Direção Geral do Orçamento (DGO). No exercício de 2020 o grau de execução orçamental fixou-se em 99%, 

sendo que este valor decorre das orientações da DGO quanto à dotação orçamental final. 

15.2 Gestão do Risco Financeiro e Limite de Crescimento do Endividamento  

Não aplicável. 

O CHUC não tem situações que se enquadrem no Despacho n.º 101/2009 – SETF, de 30 de janeiro, sendo 

que o cumprimento dos limites máximos de acréscimo de endividamento não é aplicável ao CHUC. 
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15.3 Evolução do Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores 

Com base na aplicação da fórmula estabelecida nos números 6 e 7 do Anexo à Resolução n.º 34/2008 de 22 

de fevereiro, modificada pelo Despacho do Ministro das Finanças n.º 9870/2009, de 6 de abril, em 31 de 

dezembro de 2019, o Prazo Medio de Pagamento do CHUC reduziu de forma significativa, tendo passado de 

214 dias em 31/12/2019 para 120 em 31/12/2020. 

 

Quadro 86 - Prazo Médio de Pagamento nos Anos de 2019 e 2020 

Unidade M onetária:Euro

Valor %

Prazo  (dias) 120 214 -94 -44,1%

Fonte de dados: SGF

PMP 2020 2019
Variação 20/19

 
 

15.4 Atrasos nos Pagamentos (“arrears”) 

O CHUC procedeu à divulgação dos pagamentos em atraso aos fornecedores, no site institucional.  

O quadro seguinte apresenta resumidamente, a informação sobre pagamentos em atraso, a 31-12-2020, 

nos termos do art.º 1 Decreto-Lei 65-A/2011. 

 

 

Quadro 87 - Pagamentos em Atraso a 31/12/2020 

Dívidas Vencidas Valor 

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >  360 dias

Aq. de Bens e Serviços 77.244.547,59 2.950.793,80 2.957.174,62 1.452.920,49 35.828.699,76

Aq. de Capital 5.967.542,46 95.164,12 382.146,18 95.030,28 63.998,99

Total 83.212.090,05 3.045.957,92 3.339.320,80 1.547.950,77 35.892.698,75

Outras despesas 143.632,66 1.935,00 5.876,50 0,00 35.115,54

Fonte de dados: SGF

Unidade Monetária: Euro

Valor das dívidas vencidas de acordo com o art. 1.º DL 65-A/2011
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15.5 Remunerações 

Dos Órgãos Sociais 
Mandato 2017-2019  (1 de janeiro a 24 de junho) 

Quadro 88 - Remuneração Anual Bruta dos Membros do CA 

Unidade Monetária: Euro

Fixa Variável Valor Bruto

Reduções 

Remuneratór

ias

Valor Bruto 

Final

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro 44.495,84 0,00 44.495,84 0,00 44.495,84

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto 35.596,66 0,00 35.596,66 0,00 35.596,66

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 35.596,66 0,00 35.596,66 0,00 35.596,66

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos 41.896,45 0,00 41.896,45 0,00 41.896,45

Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade 35.596,66 0,00 35.596,66 0,00 35.596,66

Fonte de dados: SGRH 193.182,27 0,00 193.182,27

Membro do Conselho de Administração

Remuneração Anual 2020

 
 

Quadro 89 - Benefícios Sociais dos Membros do Conselho de Administração 

Unidade Monetária: Euro

Valor/Dia
Encargo 

Anual
Identificar

Encargo 

Anual
Identificar Valor

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

Fonte de dados: SGRH 2.847,69 45.880,79 0 0

Membro do Conselho de 

Administração

Benefícios Sociais

Subsídio de  Refeição
Regime de Proteção 

Social
Encargo 

Anual 

Seguro de 

Saúde

Encargo 

Anual 

Seguro de 

Vida

Outros

 

Quadro 90 - Gastos Anuais Associados a Deslocações em Serviço dos Membros do CA 

Unidade Monetária: Euro

Identificar Valor

Prof. Doutor Fernando de 

Jesus Regateiro
0 0 0 - 0 0

Dr.ª Manuela Fernanda da 

Mota Pinto
0 0 0 - 0 0

Dr. Carlos Manuel Gregório 

dos Santos 
0 0 309,71 - 0 309,71

Dr. Francisco José Pedrosa 

Parente dos Santos
0 0 0 - 0 0

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino 

Andrade
0 0 0 - 0 0

Fonte de dados: SGRH 309,71

Membro do Conselho de 

Administração

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço

Deslocaçõe

s em 

Serviço

Custo com 

Alojamento

Ajudas de 

Custos

Outras Gasto total 

com 

viagens (Σ)

 
A remuneração não inclui valor de combustível e portagens afeto às viaturas de serviço uma vez que não há 

distribuição de viaturas pelos membros do CA. 

Não foram atribuídos prémios de gestão, conforme previsto no art.º 37º da Lei n.º 66-B/2012. 
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Mandato 2020-2022 (25 de junho a 31 de dezembro) 

Quadro 91 - Remuneração Anual Bruta dos Membros do CA  

Unidade Monetária: Euro

Fixa Variável Valor Bruto

Reduções 

Remuneratór

ias

Valor Bruto 

Final

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 47.228,03 0,00 47.228,03 0,00 47.228,03

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 37.782,42 0,00 37.782,42 0,00 37.782,42

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 37.782,42 0,00 37.782,42 0,00 37.782,42

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza 39.339,13 0,00 39.339,13 0,00 39.339,13

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 37.782,42 0,00 37.782,42 0,00 37.782,42

Fonte de dados: SGRH 199.914,42 0,00 199.914,42

Membro do Conselho de Administração

Remuneração Anual 2020

 
Quadro 92 - Benefícios Sociais dos Membros do Conselho de Administração 

Unidade Monetária: Euro

Valor/Dia
Encargo 

Anual
Identificar

Encargo 

Anual
Identificar Valor

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

Fonte de dados: SGRH 3.067,11 47.479,68 0 0

Membro do Conselho de 

Administração

Benefícios Sociais 

Subsídio de  Refeição
Regime de Proteção 

Social
Encargo 

Anual 

Seguro de 

Saúde

Encargo 

Anual 

Seguro de 

Vida

Outros

 
 

 

Quadro 93 - Gastos Anuais Associados a Deslocações em Serviço dos Membros do CA 

Unidade Monetária: Euro

Identificar Valor

Dr. Carlos Manuel Gregório 

dos Santos 
0 0 0 - 0 0

Dr.ª Célia Maria Ferreira 

Tavares Cravo
0 0 0 - 0 0

Dr. Pedro Miguel Mónica 

Monteiro Simões
0 0 0 - 0 0

Nuno Miguel Lopes de 

Andrade de Almeida Deveza
0 0 0 - 0 0

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino 

Andrade
0 0 0 - 0 0

Fonte de dados: SGRH

Custo com 

Alojamento

Ajudas de 

Custos

Outras Gasto total 

com 

viagens (Σ)

Membro do Conselho de 

Administração

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço

Deslocaçõe

s em 

Serviço

 
 

A remuneração não inclui valor de combustível e portagens afeto às viaturas de serviço uma vez que não há 
distribuição de viaturas pelos membros do CA. 
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Do Auditor Externo/Revisor Oficial de Contas 

Quadro 94 - Remuneração do Revisor Oficial de Contas 

Unidade Monetária:Euro

Valor (1)
Reduções 

(2)

Valor  Final 

(3) = (1)-(2)

Identificação 

do Serviço
Valor (1)

Reduções 

(2)

Valor  Final 

(3) = (1)-(2)

CFA - Cravo, Fortes, Antão & 

Associados

SROC.LDA

28.645,47 28.645,47

(1) Incui IVA à taxa legal

Fonte de dados: SGF

Nome ROC

Valor Anual do Contrato de Prestação 

de Serviços - 2020
Valor Anual de Serviços Adicionais - 2020

 
Do Conselho Fiscal 

Quadro 95 - Remuneração do Conselho Fiscal 

Unidade Monetária: Euro

Bruta
Reduções 

Remuneratórias
Valor Final

Prof.ª Dr.ª Ana Isabel Calado da Silva Pinto 19.126 0 19.126

Dr. José Henrique Rodrigues Polaco 14.344 0 14.344

Dr. Francisco José Cunha Fachada 14.344 0 14.344

Dr.ª Teresa Isabel Carvalho Costa - - -

Fonte de dados: SGRH 47.813,50

Membro do Conselho Fiscal

Remuneração Anual 2020 (€)

 
Dos restantes trabalhadores: 

Não foram atribuídos complementos de reforma conforme o nº.3 do art.º 78.º, da Lei n.º 82-B/2014. 

15.6 Artigo 32º e 33º do Estatuto do Gestor Público 

O CHUC dá cumprimento ao art.º 13 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 pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, aplicando o estatuto de gestor 

público das entidades públicas integradas no SNS, aos membros dos Conselhos de Administração e, 

consequentemente, as respetivas remunerações.  

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%. 
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Mandato 2017-2019  (1 de janeiro a 24 de junho) 

Quadro 96- Remuneração Mensal Bruta dos Membros do CA 

Unidade Monetária: Euro

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

Fonte de dados: SGF

(*) O Gestor opta pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva especialidade médica. 

Membro do Conselho de Administração

Estatuto Gestor Público

Fixado Classificação

Remuneração mensal bruta (€) 

 
Quadro 97 - Gastos Anuais Associados a Viaturas 

Unidade 

Monetária:Euro

Combustível Portagens Total Observações

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro 0,00 0,00 0,00 0,00

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto 0,00 0,00 0,00 0,00

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte de dados: AH 0,00

Membro do CA (nome)

Plafond 

Mensal 

Combustíveis 

Gastos anuais associados a Viaturas

 
Nota: não há distribuição de viaturas pelos membros do CA. 

Quadro 98 - Gastos com Comunicações 

Unidade Monetária:Euro

Plafond Mensal Definido Valor Anual Observações

Prof. Doutor Fernando de Jesus Regateiro* 80,00 383,46

Dr.ª Manuela Fernanda da Mota Pinto 80,00 61,10

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 80,00 177,93

Dr. Francisco José Pedrosa Parente dos Santos 80,00 94,88

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 80,00 59,72

Fonte de dados: AH
777,09

Membro do CA (nome)

Gastos com Comunicações
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Mandato 2020-2022 

(25 de junho a 31 de dezembro) 

Quadro 99- Remuneração Mensal Bruta dos Membros do CA 

Unidade Monetária: Euro

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

Fonte de dados: SGF

Membro do Conselho de Administração

Estatuto Gestor Público

Fixado Classificação

Remuneração mensal bruta (€) 

(*) O Gestor opta pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva especialidade médica. 

 
Quadro 100 - Gastos Anuais Associados a Viaturas 

Combustível Portagens Total Observações

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 0,00 0,00 0,00 0,00

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 0,00 0,00 0,00 0,00

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida 

Deveza
0,00 0,00 0,00 0,00

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte de dados: AH 0,00

Membro do CA (nome)

Plafond 

Mensal 

Combustíveis 

Gastos anuais associados a Viaturas

Unidade Monetária:Euro

 
Nota: não há distribuição de viaturas pelos membros do CA. 

 

Quadro 101 - Gastos com Comunicações 

Unidade Monetária:Euro

Plafond Mensal Definido Valor Anual Observações

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 80,00 95,54

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 80,00 69,09

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 80,00 79,75

Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza 80,00 73,49

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 80,00 74,00

Fonte de dados: AH
391,87

Gastos com Comunicações

 
 

No exercício do ano 2020, o CHUC cumpriu o disposto no artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público, 

conforme republicação pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, não havendo lugar à utilização de 

cartões de crédito nem reembolsos a gestores de quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de 

despesas de representação pessoal.  
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15.7 Proibição de Despesas não Documentadas ou Confidenciais 

O CHUC dá integral cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro e no artigo 11.º do Estatuto do Gestor Público, não tendo sido realizadas despesas não 

documentadas ou confidenciais. 

15.8 Contratação Pública 

O CHUC no ano 2020 regeu-se, no âmbito da contratação pública, pelos diplomas legais que a 

regulamentam, em particular o Decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, Código dos Contratos Públicos, 

pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e, de uma 

forma mais abrangente, pela legislação comunitária, que lhe 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. 

No ano 2020, atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação da patologia COVID-

19 como pandemia, foi necessário acautelar e assegurar o diagnóstico e o tratamento desta doença, pelo 

que foi emanada legislação especial, designadamente no que diz respeito à contratação pública. 

O Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, e a Lei nº 1-A/2020, de 20 de março, ainda em vigor, 

estabeleceram medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, 

através de um regime legal adequado, em especial no que respeita à matéria de contratação pública e de 

recursos humanos. 

Os diplomas referidos permitiram às entidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS a possibilidade de 

aquisição, com a máxima celeridade, dos equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos 

suspeitos e ao tratamento de sintomas e complicações associadas à COVID-19 e, ainda, a tomada de outras 

medidas consideradas urgentes e imprescindíveis que permitam, de forma atempada e responsável, 

assegurar a disponibilidade de produtos essenciais num quadro de uma procura inusitada a nível mundial e 

num contexto de diminuição de produção e de constrangimentos à circulação dos bens. 

Neste sentido, foram publicados outros diplomas com o mesmo objetivo, sendo que as principais medidas 

se elencam abaixo:  

• É aplicável o critério material de escolha do procedimento de ajuste direto, plasmado na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 24.º do CCP (“motivo de urgência imperiosa”), sem necessidade de justificar a não 
adoção do procedimento de consulta prévia, previsto no artigo 27.º-A do CCP. 

• O limite de aplicação do “ajuste direto simplificado” (artigos 128.º e 129.º do CCP) passa de € 
5.000,00 para € 20.000,00. 

• As limitações constantes dos nºs 2 a 5 do artigo 113.º do CCP, relativamente às entidades convidadas 
a apresentar proposta nos procedimentos de consulta prévia ou de ajuste direto, não são 
aplicáveis. 

• As adjudicações são comunicadas pelas entidades adjudicantes aos membros do Governo 
responsáveis pela área das finanças e pela respetiva área setorial e publicitadas no portal dos 
contratos públicos. 

• A publicitação, no portal dos contratos públicos, da celebração de quaisquer contratos na sequência 
de ajuste direto, prevista no artigo 127.º do CCP, não obstante manter-se obrigatória, não é 
condição de eficácia do respetivo contrato, podendo este produzir todos os seus efeitos logo após 
a adjudicação. 

• São admitidos adiantamentos do preço com dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do 
CCP, sempre que estiver em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador 
económico, dos bens e serviços, e os atos e contratos decorrentes podem produzir imediatamente 
todos os seus efeitos. 
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• Fica dispensada de autorização prévia a exceção para a aquisição centralizada de bens ou serviços 
abrangidos por um acordo-quadro para as entidades abrangidas pelo Sistema Nacional de Compras 
Públicas. 

• Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de fiscalização sucessiva previstos na Lei n.º 
98/97, de 26 de agosto, estes contratos ficam isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
devendo ser remetidos ao Tribunal de Contas, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva 
celebração. 

• Consideram-se tacitamente deferidos: 

−Os pedidos de autorização da tutela financeira e setorial, quando exigíveis por lei, na ausência de 
pronúncia, logo que decorridas 24 horas após remessa, por via eletrónica, à respetiva entidade 
pública com competência para os autorizar; 

−As despesas plurianuais resultantes da aquisição de bens e serviços cuja lista será aprovada por 
despacho dos membros de Governo responsáveis pela área das finanças e do respetivo setor de 
atividade, se, após apresentação do pedido de autorização através de portaria de extensão de 
encargos junto do membro do Governo responsável pela área das finanças, sobre o mesmo não 
recair despacho de indeferimento no prazo de três dias, competindo ao membro do Governo 
responsável pela área setorial os normais procedimentos de publicação; 

−Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a descativação de verbas para o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, logo que 
decorridos três dias após a apresentação do respetivo pedido. 

Os procedimentos pré-contratuais foram efetuados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e da 

legislação acima referida, sempre que se tratou de aquisição urgente no âmbito da prevenção e mitigação 

da COVID-19. 

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

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.  

No Setor de Aquisições de MCC, MCH, MCA e MMeC, está-se, progressiva e persistentemente, a procurar 

garantir a abertura de concursos públicos para todas as necessidades de contratação que ainda não 

cumpram com aquele procedimento e, no que respeita às publicitações no Portal Base, a procurar garantir 

não só as respetivas publicações como também que estas ocorram dentro do prazo limite estabelecido. 

Em 2020 não foram celebrados atos ou contratos com valor superior a 5M€, com exceção do contrato para 

locação de dois aceleradores lineares, com um prazo contratual de sete anos, no valor de € 6.650.000,00. 

De referir ainda que, no exercício de 2020, foram celebrados contratos para aquisição de medicamentos, de 

material de consumo, de serviços e de equipamentos, remetidos a Tribunal de Contas, expressos no quadro 

seguinte. 
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Quadro 102 - Processos Remetidos ao Tribunal de Contas Antes e Após a Publicação do Regime Especial de 
Contratação Pública  

Unidade Monetária: Euro

PROCESSOS INTERNOS VALOR CONTRATUAL Nº do Contrato Designação Entidade Adjudicatária

Onasemnogene abeparvovec 1.945.000,00 04012928/2019 AveXis, Inc

Elosulfase alfa 606.918,00 174/2020
Alloga Logifarma- Logística 

FarmacêuticaSA

Vedolizumab 300 mg pó conc 373.034,16 195/2020 Takeda, farmaceuticos portugal, lda

Efmorotocog alfa pó sol inj fr iv 502.582,80 249/2020 Profarin, Lda

Trastuzumab 150 mg 438.000,00 250/2020
Pharmakern Portugal - Prod. Farmac. 

Soc. Unip, Lda

Ceftazidima 2000 mg+avibactam 500 401.596,00 248/2020 Laboratórios Pfizer, Lda

Eculizumab 665.118,72 252/2020 Alexion Pharma Spain, SL

Atezolizumab 60 mg 842.419,20 257/2020 Roche Farmacêutica Química, Lda

Lumacaftor+Ivacaftor 480.815,06 251/2020
Vertex Pharmaceuticals (Portugal), 

Unipessoal, Lda

Rituximab 500 mg/50 ml 1.120.000,00 265/2020
Pharmakern Portugal - Prod. Farmac. 

Soc. Unip, Lda

Infliximab 100 mg pó 868.000,00 266/2020
Pharmakern Portugal - Prod. Farmac. 

Soc. Unip, Lda

Octocog alfa 1500 UI 408.477,01 264/2020 Takeda, farmaceuticos portugal, lda

Octocog alfa pó 250/500/1000 1.178.385,08 263/2020 Takeda, farmaceuticos portugal, lda

Etanercept 50 mg 593.460,00 273/2020 Biogen Portugal, Lda

Aquisição de reagentes p/ testes diagnóstico 

Covid 19 c/colocação de equipamento
541.600,00 237/2020 Abbott, Laboratórios, Lda

Ácido Quenodesoxicólico 250 mg cap 840,000,00 241/2020 Leadiant Biosciences Limited

Fluodesoxiglucose 18(F) sol inj fr IV 434.718,90 318/2020 Isotopos e derivados (Isoder), SA

Pomalidomida 592.800,05 367/2020 Celgene Sociedade Unipessoal, Lda

Onasemnogene abeparvovec 1.945.000,00 202000061976 AveXis, EU limited

Alectinib 408.110,13 370/2020 Roche Farmacêutica Química, Lda

Brentuximab Vedotina 50 Mg Pó Conc Sol Inj 

Fr Iv
470.595,20 362/2020 Takeda, farmaceuticos portugal, lda

Aquisição de 30 Camas para Cuidados 

Intensivos
487.000,00 160/99/2020

Medicinália Cormédica - MC Medical, 

Lda

Aquisição de 25 Ventiladores para Cuidados 

Intensivos
1.150.000,00 141/99/2020

JSV - International Healthcare 

Consulting, Lda

Aquisição de 30 Equipamentos de Ventilação 

Não Invasiva
505.069,80 149/99/2020 Philips Portuguesa, SA

Locação de 2 Aceleradores Lineares 6.650.000,00 232/99/2020 Varian Medical Systems Ibérica S.L.

Serviços de Seguro de Acidentes de Trabalho 

trabalhadores do regime de proteção social – 

Segurança Social do CHUC

1.263.015,90 188/99/2020 Seguradoras Unidas, SA

Mascaras descartaveis 2.180.000,00 137/2020  Paul Stricker, SA

Material de protecão individual 1.978.900,00 S/nº NXGENZPTE LTD   

 

Quadro 103 - Processos Remetidos ao Tribunal de Contas Antes e Após a Publicação do Regime Especial de 
Contratação Pública (SPMS) 

PROCESSOS INTERNOS VALOR CONTRATUAL Nº do Contrato Designação Entidade Adjudicatária

Atalureno 125/250 669.801,70 AD-2019-142 Logifarma, Logística Farmacêutica, S.A.

Lenalidomida 25, 15, 10 e 5 mg cáps 1.008.237,31 AD-2019-104 Celgene Sociedade Unipessoal, Lda

Lenalidomida 25, 15, 10 e 5 mg cáps 1.011.183,53 AD-2020-023 Celgene Sociedade Unipessoal, Lda

Lenalidomidas 5, 10, 15, 25 mg 1.001.711,23 AD-2020-145 Celgene Sociedade Unipessoal, Lda

Fonte de dados: SA e SGF

SPMS - COMPRAS CENTRALIZADAS

 

No que diz respeito ao Setor de Logística encontra-se em fase de escolha o procedimento para aquisição de 

serviços especializados em metodologia Kaizen/Lean para reorganização dos armazéns centrais e avançados 
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e gestão de consignados; por outro lado, será elaborado o Programa Preliminar para um armazém central 

único para o CHUC, a contemplar em candidatura a fundos comunitários, o qual deverá estar concluído até 

ao final de 2021. 

Encontra-se também em fase de escolha o procedimento por Concurso Público com publicação 

Internacional - Solução de mobilidade de registos clínicos e processos logísticos (M-Health), o qual 

contempla a aquisição de 400 PDAs/Smartphones, entre outras soluções de mobilidade «hibridas" para 

registos clínicos e processos logísticos (incluindo hardware, interfaces e serviços de implementação) para os 

armazéns centrais e para os armazéns avançados. 

Quanto à implementação de novos armazéns avançados, face às variações drásticas nos padrões de 

consumos e perfis das próprias enfermarias (muitas passaram a enfermarias COVID-19) apenas foi 

acrescentado o armazém avançado da unidade de Queimados do polo HUC. 

Por forma estabelecer medidas de controlo nos acessos aos armazéns, foram realizadas reuniões, com o 

Gestor do Risco e com o responsável do Serviço de Segurança do CHUC, para definição de medidas de 

controlo de acessos e videovigilância, as quais foram objeto de propostas remetidas ao grupo de trabalho 

responsável pelo projeto de implementação de um sistema integrado de controlo de acessos que se 

encontra a definir a política geral de condicionamento de acessos e respetivas características técnicas a 

observar nos diferentes contextos do «universo» CHUC.  

Não tendo sido consequente nenhuma proposta formativa sugerida pelo SA, não foi possível incrementar a 

formação profissional prevista para o ano 2020.  

No que diz respeito ainda ao Setor de Logística do SA, e atendendo à evolução da situação de pandemia 

pelo vírus COVID-19, o SA 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 

coordenadores dos setores do SA (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 de diagnóstico e reagentes, equipamentos 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 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. 
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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 SA do CHUC. 

15.9 Racionalização de Política de Aprovisionamento de Bens e Serviços /Sistema 
Nacional de Compras Públicas 

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. 

Segundo o art. 22º do Regulamento Interno do CHUC, E.P.E., homologado em 03/01/2020 pelo SES, 

compete à Comissão de Normalização de Material de Consumo Clínico, nomeadamente: 

• propor ao CA uma política de normalização de consumos; 

• emitir parecer sobre a introdução de novos materiais de consumo; 

• propor a constituição de comissões de escolha. 

A Comissão procedeu à revisão do formulário existente para pedido de introdução de artigos novos que 

consta na página da Comissão de Normalização de Consumo Clínico, devidamente editável e pretende desta 

forma proceder à racionalização da introdução nesta área. 

No que diz respeito a medicamentos e outros produtos farmacêuticos, as áreas de maior crescimento 

quando comparadas com o período homólogo, foram (fonte: Relatório Diretor do Serviço de Farmácia 

Hospitalar): 

- Atrofia muscular; cancro do pulmão; Hemato-oncologia Esclerose múltipla; Oncologia. 

As diversas medidas que foram sendo introduzidas ao longo do ano 2020 (intervenções da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, acompanhamento farmacêutico nas enfermarias, centralização da preparação de 

medicamentos no Serviço de Farmácia Hospitalar, validação farmacêutica, reuniões com os serviços 

clínicos, ensaios clínicos) contribuíram para uma utilização mais racional, segura e com menos desperdício 

do medicamento. 

A continuação da implementação da política de biossimilares do CHUC, com uma taxa de penetração de 

89% (uma das médias mais elevadas dos hospitais da Europa), a introdução de novos biossimilares e a 

correção da política atual permitiram potenciar as vantagens desta estratégia em termos de política do 

medicamento. 

De referir ainda a implementação do Programa de entrega de Medicamentos em Proximidade (PemProxi), 

que tem como objetivos principais: 

- fazer chegar os medicamentos às farmácias de proximidade, comunitárias ou hospitalares, escolhidas pelo 
doente; 

- aumentar a adesão à terapêutica; 

- assegurar maior autonomia e responsabilização do doente no seu processo terapêutico, tirando proveito 
da proximidade física de outros profissionais de saúde; 

- melhorar a acessibilidade ao medicamento; 

- responder ao apelo de muitos doentes e de alguns profissionais de saúde; 

- aumentar os ganhos em saúde; 

- cumprir os desígnios do SNS. 

O PemProxi é um programa centralizado do processo terapêutico integrado do doente, permitindo-lhe 

maior autonomia, cooperação e responsabilização na gestão da doença. Com a pandemia COVID-19 este 

programa foi adaptado para responder ao Plano de Contingência do CHUC e às necessidades dos seus 

doentes. 
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A junho de 2020 este programa permitiu: 

• escalar rapidamente o número de doentes e de farmácias de proximidade. Em oito semanas passou-
se de 40 doentes e 150 farmácias para cerca de 5.500 doentes e 800 farmácias. 

• reduzir a vinda para levantamento de medicação dos doentes ao CHUC em mais de 20% 
No âmbito da adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas, o CHUC recorreu ao Catálogo de 

Aprovisionamento Público dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) e aos Acordos 

Quadros organizados pela ESPAP, para aquisição de serviços e bens, quer diretamente, quer através da 

UMC do MS – SPMS e utilizou a plataforma de contratação pública VORTAL para a maioria dos seus 

processos de aquisição, sempre que possível. 

Desde a entrada em vigor do Despacho 1571-B/2016, o CHUC aderiu às compras centralizadas levadas a 

cabo pelos SPMS. 

 

Quadro 79 - Contratos Públicos de Aprovisionamento  

ACORDOS QUADRO MEDICAMENTOS ACORDOS QUADRO MEDICAMENTOS

CP 2016_1Medicamentos do aparelho cardiovascular  CP 2018_41 Medicamentos antivíricos e antifúngicos 

CP 2016_14Medicamentos do aparelho digestivo  
CP 2018_44 Medicamentos analgésicos, antipiréticos e 

antidepressivos  

CP 2016_18 Medicamentos do grupo 4: sangue  CP 2018_47 Medicamentos do aparelho locomotor 

CP 2016_19Medicamentos antipsicóticos  
CP 2018_49 Medicamentos usados nas afeções oculares e 

otorrinolaringológicas

CP 2016_21 Gazes medicadas e ligaduras de gaze  CP 2018_55 Medicamentos Diversos 

CP 2016_45Medicamentos anestésicos e relaxantes musculares CP 2018_60 Radiofármacos  

CP 2016_55Medicamentos diversos  CP 2018_64 Medicamentos diversos

CP 2016_81 Pensos especiais  
CP 2019_8 Antisséticos e desinfetantes de uso humano e produtos 

cosméticos

CP 2017_2Medicamentos do sn cerebrospinal exceto anestésicos, 

relaxantes musculares, analg, antipir, antidep e antipsi  

CP 2019_40 Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da 

infeção por VIH

CP 2017_5Medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e 

antifúngicos  
CP 2019_56 Meios de diagnóstico - imagiologia

CP 2017_6 Medicamentos do foro oncológico e imunomoduladores CP 2019_73 Testes rápidos e outros

CP 2017_9 Derivados do plasma humano  CP 2020_11 Estimulantes da eritropoiese  

CP 2017_11 Estimulantes da eritropoiese CP 2020_18 Medicamentos do grupo 4: sangue  

CP 2017_35 Fornecimento de bens e prestação de serviços de 

diálise peritoneal

CP 2020_58 Medicamentos para doenças lisossomais de 

sobrecarga 

CP 2017_36 Dispositivos médicos diversos 

CP 2017_50 Medicação antialérgica, vitaminas e sais minerais, 

medicamentos usados no tratamento de intoxicações e grupo 20.9 - 

outros produtos

CP 2017_51 Medicamentos usados nas afecções cutaneas ACORDOS QUADRO SERVIÇOS

CP 2017_58 Medicamentos para doenças lisossomais de 

sobrecarga 
00303_2019 Fornecimento de eletricidade

CP 2017_59 Soluções para conservação órgãos; hemodiálise; 

hemofiltração 
00256_2019 Fornecimento de combustíveis rodoviários

CP 2017_61 Medicamentos diversos 00318_2019 Fornecimento de gás natural

CP 2017_64 Medicamentos diversos
00437_2019 Aquisição de serviços de manutenção dos sistemas 

aplicacionais da Glintt 

CP 2017_65 Medicamentos de várias áreas terapeuticas
00413_2019 Aquisição de serviços de manutenção corretiva e 

evolutiva aos sistemas aplicacionais da FIRST

CP 2018_4 Nutrição parentérica 
00408_2019 Aquisição de serviços de manutenção corretiva e 

evolutiva aos sistemas CLINIDATA
CP 2018_7 Hormonas e outros medicamentos usados no tratamento 

de doenças endócrinas 

00387_2019 Aquisição de serviços e assistência técnica do software 

B-ICU-CARE

CP 2018_10 Material de Penso de Efeito Terapêutico 00383_2019 Aquisição de serviços de manutenção do Software GIAF

CP 2018_12 Medicamentos do aparelho respiratório 00405_2019 Aquisição de serviços de manutenção do software GHAF

CP 2018_20 Contracetivos orais profilaticos e mecanicos
00384_2019 Aquisição de serviços de manutenção corretiva e 

evolutiva aos sistemas aplicacionais da CERNER

Fonte de dados: SA  
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CP 21_2016 Gazes Medicadas e Ligaduras de Gaze 21_2016                        CP 2018/33 Pacemakers                                                         

CP 21_2016 Gazes Medicadas e Ligaduras de Gaze                    
CP 2017/87 VALVULA AORTICA PERCUT AUTOEXPANS 

RETROGRADAMENT                      

CP 21_2016 Gazes Medicadas e Ligaduras de Gaze             P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

CP 23/2012 Luvas Uso Médico                                          P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

CP 23/2012Luvas Uso Médico                                                P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

P259-2020-040 SPMS_PREV 2020_aQUISIÇÃO BOMBAS PERFUÃO 

SUBCUTANEA  INSULINA  E CONSUMIVEIS_PND       
P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

P259-2020-040 SPMS_PREV 2020_aQUISIÇÃO BOMBAS PERFUÃO 

SUBCUTANEA  INSULINA  E CONSUMIVEIS_PND       
P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

CP31/2017  Aquisição de Material de Prevenção e Deteção de HIV  P259-2019-240 SPMS-PREV 2020 -  Stents                                                              

Valvula aortica  percutanea autoexpansivel - Acordo Quadro CP 

2017/87 SPMS                          
P259-2019-243 - Sistema de pacing transcateter com micro capsula                                    

CP 32/18- Cardioversores  e electrocateres P259-2019-284 SPMS-PREV 2020 - Stents coronários                                                    

CP2018/33 Pacemakers                                                       P259-2020-018 SPMS-PREV 2020 - Stents coronários                                                    

CP 32/2018 Cardioversores                                                      P259-2020-018 SPMS-PREV 2020 - Stents coronários                                                    

CP2018/33 Electrocateteres                                                     P259-2020-022 SPMS-PREV 2020 - Cardioversores                                                       

CP 2018/33 Pacemakers                                                    P259-2020-022 SPMS-PREV 2020 - Cardioversores                                                       

CP 2018/32 Cardioversores                                                     P259-2020-022 SPMS-PREV 2020 - Cardioversores                                                       

CP2018/33 Pacemakers                                                         
P259-2019-318 SPMS-PREV 2020_Cardioversores desfibrilhadores 

implantaveis                           

CP2018/32 Cardioversores                                                         
P259-2019-318 SPMS-PREV 2020_Cardioversores desfibrilhadores 

implantaveis                           

CP2017/87 Valvula aortica percutanea autoexpansivel 
P259-2019-318 SPMS-PREV 2020_Cardioversores desfibrilhadores 

implantaveis                           

CP2018/33 Pacemakers                                                       
P259-2019-318 SPMS-PREV 2020_Cardioversores desfibrilhadores 

implantaveis                           

CP2018/32 CARDIOVERSORES                                                     
P259-2019-318 SPMS-PREV 2020_Cardioversores desfibrilhadores 

implantaveis                           

CP 32/18Cardioversores P259-2020-008 SPMS_PREV 2020_Pacemakers                                                             

CP 32/18CARDIOVERSORES P259-2020-008 SPMS_PREV 2020_Pacemakers                                                             

CP 33/18 Pacemakers e electrodos P259-2020-008 SPMS_PREV 2020_Pacemakers                                                             

CP 2017/87 Valvula aortica  percutanea autoexpansivel                            P259-2020-008 SPMS_PREV 2020_Pacemakers                                                             

CP 2017/87 SPMS Valvula aortica percutanea autoexpansivel-TAVIs - P259-2020-008 SPMS_PREV 2020_Pacemakers                                                             

CP2017/87  VAlvula aortica percutanea autoexpansivel                             P259-2020-037 SPMS - Pacemakers e electrocateres                                                    

CP2018/32 Cardioversores                                                      P259-2020-037 SPMS - Pacemakers e electrocateres                                                    

CP 2018/33 Pacemakers  e electrodos                                               P259-2020-037 SPMS - Pacemakers e electrocateres                                                    

CP  2018/33 Pacemakers                                                            P259-2020-102 SPMS - Pacemakers                                                                     

CP 2018/33 Cardioversores                                                          
Dispositivos p/evacuação e p/banho 86/16-SPMS 

(Pos_Des_n_esc_060200042018)-Prorrogável até 2021     

CP2018/32 Cardioversores                                                        
Dispositivos para evacuação e para banho (SPMS-86/16)-Renov. até 

2021                               

CP2018/32 Cardioversores                                                       Papel p/fotocópia e impressão A3 e A4 (UMC/SPMS - 00359_2019)                                       

CP33/2018 Pacemakers e electrocateteres Economato - Procedimento UMC/SPMS Nº 00360_2019                                                     

CP 2018/32 Cardioversores                                                   

Fonte de dados: SA

ACORDOS QUADRO BENS DE CONSUMO_Dispositivos Médicos

 

No ano 2020 o SA do CHUC desenvolveu 12.864 procedimentos de aquisição, tipificados no Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a seguinte tipologia: 
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Quadro 80 - Tipo de Procedimentos 

Unidade Monetária: Euro

Tipo de Procedimentos Nº de Proc. Valor

Ajuste Directo 12011 121.153.234,02

Ajuste Directo art. 258 CCP 532 60.820.139,89

Concurso Público 33 2.873.974,72

Consulta Prévia 172 3.039.952,41

Contratação excluída 37 23.884.982,39

Proc. ao abrigo do art. 259 CC 79 13.787.043,76

Total 12864 225.559.327,19

Fonte de dados: SA  

O maior valor é assumido pelos procedimentos efetuados ao abrigo do ajuste direto (121.153.234,02€), 

seguido dos procedimentos efetuados ao abrigo de Acordos Quadro da SPMS/ESPAP (74.607.183,65€). 

Recorreu-se simultaneamente a compras centralizadas de medicamentos efetuadas pelos SPMS, 

correspondentes a um valor de cerca de € 70.000.000,00 e pela Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, bem como a procedimentos ao abrigo de Acordos-Quadro das mesmas entidades. 

15.10 Medidas de Redução de Gastos Operacionais 

No concerne aos indicadores de gastos operacionais a considerar pelas EPE integradas no SNS, no âmbito 

do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 158º, do Decreto-Lei nº 84/2019, de 28 de junho, em conjunto com o 

Despacho conjunto com critérios de avaliação do PAO 2019, dos Srs. Secretários de Estado do Tesouro e da 

Saúde, apresenta-se quadro resumo.  

A partir da análise do quadro constatam-se variações positivas em diversas rubricas, com destaque para os 

CMVMC e para os gastos com o pessoal.  

A variação positiva da rubrica de CMVMC deve-se fundamentalmente ao aumento dos gastos de bens no 

âmbito do tratamento da pandemia (7,1%), dificultando o cumprimento de objetivos já enunciados pelo SA, 

nomeadamente quanto à reorganização dos armazéns centrais e avançados e gestão de consignados, à 

criação de um armazém central único, a implementação de uma solução de mobilidade de registos clínicos 

e processos logísticos (M-Health) para os armazéns avançados e central. 

No sentido inverso, a necessidade de salvaguardar o armazenamento de quantidades substanciais de EPIs 

críticos a fornecer às 6 unidades hospitalares do CHUC, por forma a evitar a fragilidade provocada pelas 

sucessivas flutuações no mercado de oferta, conduziu a um acréscimo das aquisições. 

Relativamente aos gastos com pessoal, registou-se um acréscimo na admissão de pessoal, mais 500 

profissionais do que em 2019. As admissões visaram equilibrar o número de saídas, facilitar a organização 

dos tempos de trabalho, sustentar a prestação de cuidados de saúde com um nível de qualidade robusto e 

para reforço dos recursos humanos necessários para dar resposta à pandemia provocada pela COVID-19. 

Atribuição a todos os profissionais do prémio de desempenho COVID-19. 

Igualmente, se registaram valorizações remuneratórias e atribuições do prémio de desempenho COVID-19, 

entre outras condicionantes explanados no ponto 5.3. 

Relativamente aos gastos com deslocações e alojamento, ajudas de custo, gastos associados à frota 

automóvel e gastos com a contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, foram cumpridos os 

objetivos fixados, uma vez que se observa uma redução dos mesmos face ao período homólogo. 
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Quadro 81 - Indicadores de Gastos Operacionais a Considerar pelas EPE Integradas no SNS 

∆ Absol. Var. % 

(0) EBITDA -10.685.858,40 -60.513.626,96 -73.542.844,12 49.827.768,56 -82,3%

(1) CMVMC 185.898.564,54 173.563.865,54 162.611.386,38 12.334.699,00 7,1%

(2) FSE 70.882.323,69 67.752.715,07 70.629.429,56 3.129.608,62 4,6%

(3) Gastos com o pessoal  corrigidos dos encargos i),ii) e iii) 278.805.856,77 260.270.482,84 244.685.179,33 18.535.373,93 7,1%

              (3.i ) Indemnizações pagas por rescisão 21.300,00 16.234,74 9.306,55 5.065,26 31,2%

              (3.ii) Valorizações remuneratórias 0,00 6.640.255,04 5.185.378,39 -6.640.255,04 -100,0%

              (3.iii) Impacto da aplicação do disposto no artº21 da Lei 

nº42/2016, de 29 de dezembro
345,61 149,79 1.652,35 195,82 130,7%

(4) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3) 535.586.745,00 501.587.063,45 477.925.995,27 33.999.681,55 6,8%

(5) Volume de negócios (VN)b) 408.609.108,87 417.410.172,56 403.653.374,00 -8.801.063,69 -2,1%

             Subsidios à exploração 115.027.679,94 24.422.278,56 991.557,60 90.605.401,38 371,0%

             Indemnizações compensatórias 0,00 0,00 0,00 0,00

(6) Peso dos Gastos / VN=(4/5) 1,31 1,20 1,18 0,11 9,1%

(I) Gastos com Deslocações e alojamento (FSE) 21.201,92 59.682,27 37.879,36 -38.480,35 -64,5%

(II) Ajudas de custo (Gastos c/ Pessoal) 87.369,44 133.140,59 143.736,29 -45.771,15 -34,4%

(III) Gastos associados à frota automóvel 240.449,63 284.821,96 210.677,22 -44.372,33 -15,6%

       Total (I) +(II) + (III) 349.020,99 477.644,82 392.292,87 -128.623,83 -26,9%

(7) Gastos com a contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria (valor)
284.163,21 865.582,41 297.386,42 -581.419,20 -67,2%

Numero Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 8.404 7.904 7.687 500 6,3%

Nº de Orgaos Sociais (OS) 8 8 8 0 0,0%

Nº de Cargos de Direcção 23 24 26 -1 -4,2%

Nº de Trabalhadores (sem OS e sem CD) 8.373 7.872 7.653 501 6,4%

Nº de Trabalhadores/Nº CD 364 328 294 36 11,0%

Nº de Viaturas 56 56 60 0 0,0%

Fonte de dados: SGRH

Unidade Monetária:Euro

PRC 2020 Exec. 2019 Exec. 2018 Exec.

2020/2019

 

15.11 Princípio da Unidade de Tesouraria 

Ao abrigo do art.º 28º do RJSPE e do art.º 141º da Lei n.º 71/2018, de 31/12/2018, o CHUC movimentou 

99,99% dos seus fundos com recurso aos serviços bancários disponibilizados pela Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP E.P.E.. Foram igualmente utilizados serviços da Banca Comercial 

(0,01%) na medida em que alguns meios de pagamento/recebimento não permitiram a sua movimentação 

através das contas do IGCP. 

No ano de 2020, face ao indeferimento do pedido de dispensa da Unidade de Tesouraria do Estado, por 

parte do IGCP, o CHUC tomou diversas medidas com o propósito de centralizar as suas disponibilidades no 

IGCP, com destaque para: 

- Reforço de solicitação ao Fundo de Compensação de Trabalhadores de alternativa de meio de pagamento 

aplicável às entregas mensais previstas na Lei 70/2013, de 30 de agosto; 
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- Pedido de alteração de meio de pagamento referente a vale emitido pela EDP a utente de psiquiatria. 

No quadro infra, discriminam-se os saldos bancários iniciais e finais da instituição no período de 1 de janeiro 

a 31 de dezembro de 2020. No período em apreço não foram auferidos quaisquer juros na banca comercial. 

 

Quadro 104 - Saldos Bancários (Iniciais e Finais) 

BANCA COMERCIAL Saldo inicial 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1 janeiro a 31 dezembro de 2020

IGCP
18.929.973,75 48.411.644,89 53.983.094,24 35.842.256,37 54.748.895,28

SANTANDER TOTTA
44.037,68 53.400,08 1.956,21 274,26 2.163,82

MG
1.276,83 1.479,92 2.354,69 5.169,62 3.015,54

TOTAL 18.975.288,26 48.466.524,89 53.987.405,14 35.847.700,25 54.754.074,64

Juros auferidos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL  EM CAIXA 0,00 41.187,28 12.101,08 19.012,67 0,00

TOTAL GERAL 18.975.288,26 48.507.712,17 53.999.506,22 35.866.712,92 54.754.074,64

Fonte de dados: SGF  

Unidade Monetária:Euro

 

15.12 Auditorias Conduzidas pelo Tribunal de Contas 

Durante o ano de 2020 não houve auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas na Instituição, tendo sido 

submetidos a visto 33 contratos no valor total de 37.017.765,40€ (sem IVA).  

15.13 Cumprimento das Recomendações do Acionista – Aprovação de Contas 2019 

Os Relatórios de Gestão e Contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019 do CHUC não foram 

objeto de Despacho Conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde até 31 de dezembro de 2020. 

15.14 Cumprimento dos Deveres Especiais de Informação 

Em cumprimento com as orientações emanadas pelo Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 

n.º 693/2009, de 23 de dezembro, o CHUC reporta à tutela a sua informação económico-financeira.  

Segundo as orientações emanadas pelo Despacho do Ministro de Estado e das Finanças n.º 14277/2008, de 

14 de maio, o CHUC, reporta para DGTF trimestralmente, de modo analítico, o Relatório de Execução 

Orçamental do trimestre acompanhado do respetivo parecer do Revisor Oficial de Contas. 

No ano de 2019 foram elaborados Relatórios de Execução Orçamental, tendo sido remetidos à DGTF e, de 

forma desmaterializada, através do Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF). 

Com periodicidade mensal são divulgados na plataforma “On-Line” SIRIEF, gerida pela DGTF, os elementos 

económico-financeiros da instituição. 

O Centro Hospitalar reportou mensalmente na plataforma SIGO da DGO a execução orçamental da 

instituição. Foram também efetuadas outras prestações de informação nesta plataforma, nomeadamente, 

alterações orçamentais, mapas de compromissos e pagamentos em atraso, contratos plurianuais e 

encargos com pessoal. A DGO possui ainda uma plataforma denominada “Serviços On Line”, onde foram 

executados reportes de fundos disponíveis (LCPA), previsões mensais de execução orçamental, unidade 

tesouraria do estado e plano de liquidação de dívida. 
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15.15 Outros Deveres de Informação 

Em cumprimento do estipulado no n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de 

março, encontra-se publicado o “Relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens – 2018” 

elaborado pelo SGRH. 

https://www.chuc.min-

saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/2019/Relatorio_Remuneracoes_pagas_a_mulheres_e_homens_2018.pdf 

O Relatório anual de 2019 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do CHUC foi aprovado pelo CA em 

14/05/2020, podendo ser consultado em: 

https://www.chuc.min-

saude.pt/media/Auditoria_Interna/Relatorio_anual_de_execucao_de_2019__do_Plano_de_Prevencao_de_Riscos_de_Gestao_do_CHUC_(

sem_anexos)_compressed.pdf 

Informação divulgada a 31 de dezembro de 2019 no site do Setor Empresarial do Estado: 

 
 

Quadro 105 - Informação Constante do Site do SEE (sobre o CHUC) 

Unidade Monetária:Euro

S/N/N.A. Data Atualização

Estatutos S 10-02-2017

Caracterização da Empresa S 31-12-2020

Função de tutela e accionista S 31-12-2020

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais S 31-12-2018

- Identificação dos órgãos Sociais S 31-12-2019

- Estatuto Remuneratório Fixado S 31-12-2019

- Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais S 31-12-2019

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do 

Conselho de Administração
S 31-12-2019

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos 

Sociais
S 31-12-2019

Esforço Financeiro Público S 31-12-2019

Ficha Síntese S 31-12-2019

Informação Financeira histórica e atual S 31-12-2013

Princípios de Bom governo S 31-12-2018

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita S 31-12-2018

- Transações relevantes com entidades relacionadas N.A 31-12-2019

- Outras transações N.A 31-12-2019

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: S 31-12-2018

    Económico S 31-12-2018

    Social S 31-12-2018

   Ambiental S 31-12-2018

- Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo S 31-12-2018

- Código de ética S 31-12-2018

Fonte de dados: SGF

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários

 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/2019/Relatorio_Remuneracoes_pagas_a_mulheres_e_homens_2018.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/2019/Relatorio_Remuneracoes_pagas_a_mulheres_e_homens_2018.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/Relatorio_anual_de_execucao_de_2019__do_Plano_de_Prevencao_de_Riscos_de_Gestao_do_CHUC_(sem_anexos)_compressed.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/Relatorio_anual_de_execucao_de_2019__do_Plano_de_Prevencao_de_Riscos_de_Gestao_do_CHUC_(sem_anexos)_compressed.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/Relatorio_anual_de_execucao_de_2019__do_Plano_de_Prevencao_de_Riscos_de_Gestao_do_CHUC_(sem_anexos)_compressed.pdf
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Quadro 106 - Ficha Síntese Quanto ao Cumprimento das Obrigações Legais 

 

Cumprimento

S/N/N.A.

Objetivos de Gestão 

Avaliação do grau de cumprimento dos objectivos do CP - 2020 S
Com objectivos ainda por 

avaliar pela ARS
Página Nº130

Metas a Atingir constantes no PAO 2019

CMVMC N Variação negativa (7,1%) Página Nº146

Gastos com pessoal N Variação negativa (7,1%) Página Nº146

FSE N Variação negativa (4,6%) Página Nº146

Prestações de Serviços N Variação negativa (2,1%) Página Nº146

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE S 99% Receita/99% Despesa Página Nº147

Gestão do Risco Financeiro N.A

Limites de Crescimento do Endividamento N.A

Evolução do PMP a fornecedores S
Diminuição de 94 dias em 

relação a 2019
Página Nº132

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") S
Diminuição de 22.940.680,86 

€ relativamente a 2019
Página Nº132

Recomendações do acionista na última aprovação de contas N.A Sem recomendações

Recomendações do acionista na última aprovação de contas S

Não foram emitidos  

pareceres sobre as contas de 

2014, 2015, 2016, 2017 , 

2018 e 2019

Página Nº147

Remunerações

Não atribuição de prémios de gestão S Não foram atribuidos Página Nº133

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes 

em 2019 (se aplicável)
N.A

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2019 (se 

aplicável)
N.A

EGP - artigo 32º e 33.º do EGP  

Não utilização de cartões de crédito S Sem utilização Página Nº137

Não reembolso de despesas de representação pessoal S Sem reembolsos Página Nº137

Valor máximo das despesas associadas a comunicações S

Sem atingir o valor máximo 

com exceção de um membro 

do CA

Página Nº137

Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente 

às viaturas de serviço
N/A

Não estão atribuidas viaturas 

de serviço
Página Nº137

Despesas não documentadas ou confidenciais- n.º 2 do artigo 

16º do RJSPE e artigo 11.º do EGP

Proibição de realização de despesas não documentadas ou 

confidenciais
S

Sem realização de despesas 

não documentadas
Página Nº138

CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS - 2019 Quantificação/Identificação

Justificação / 
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do Relatório
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Cumprimento

S/N/N.A.

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - 

n.º 2 da RCM n.º 18/2014

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações  

pagas a mulheres e homens
S

https://www.chuc.min-

saude.pt/media/docs_divulgac

ao_obrigatoria/2019/Relatorio

_Remuneracoes_pagas_a_m

ulheres_e_homens_2018.pdf

Encontra-se em 

atualização

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção 

da corrupção 
S

https://www.chuc.min-

saude.pt/media/Auditoria_Inter

na/Relatorio_anual_de_execu

cao_de_2019__do_Plano_de

_Prevencao_de_Riscos_de_

Gestao_do_CHUC_(sem_ane

xos)_compressed.pdf

Encontra-se em 

atualização

Contratação Pública

Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa S

O CHUC rege-se pelo 

Decreto-lei n.º 111-B/2017, 

pela legislação comunitária 

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 Cobselho, Lei 

dos Compromissos e 

Página Nº138

Aplicação das normas de contratação pública pelas 

participadas
N/A

Contratos submetidos a visto prévio do TC S

Foram submetidos 33 

contratos no valor de 

37.017.765,40€

Página Nº147

Auditorias do Tribunal de Contas S

Em 2020 não houve 

auditorias realizadas pelo 

Tribunal de Contas

Página Nº147

Parque Automóvel

N.º de Viaturas N
Diminuiu em relação ao ano 

anterior (0 viaturas)
Página Nº146

Gastos Operacionais das Empresas Públicas N Apresentados em quadro Página Nº146

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 28.º do DL 133/2013)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP S

99,99% das disponibilidades 

(valor restante movimentado 

na banca comercial por 

indisponibilidade de serviços 

utilizados pela instituição no 

IGCP)

Página Nº147

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial N

0,01 % das disponibilidades 

(não foram auferidos juros na 

Banca Comercial no exercício)

Página Nº147

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em 

Receita do Estado
S

Não foram auferidos juros na 

Banca Comercial
Página Nº147

Fonte de dados: SGF

Cumprimento das Orientações legais - 2019 (continuação) Quantificação/Identificação

Justificação / 

Referência ao ponto 

do Relatório
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