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. 

I.Síntese (Sumário Executivo) 

O presente relatório foi elaborado de acordo com o do estipulado no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013, de 3 de outubro, (alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro e pela Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro), que estabelece o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) e em 

cumprimento com estabelecido no “Manual para a elaboração do Relatório de Governo Societário 2021” da 

Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Empresarial do Estado – Ministério das 

Finanças. 

A continuação da situação de pandemia mundial, com início no ano de 2020, veio a afetar seriamente o 

desempenho financeiro e operacional, tendo o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. (CHUC), 

adaptado as operações para atender a situação. Apesar deste forte impacto, ainda assim, inverteu-se a 

tendência de descida dos níveis assistenciais nos anos de 2019 e 2020, embora sem atingir as metas 

previstas na contratualização. 

Não obstante os condicionalismos determinados pela disseminação do vírus SARS-Cov-2, não se verificaram 

alterações significativas em matéria de Boas Práticas de Governo Societário. 

 

No quadro seguinte resume-se a adoção de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2021: 

CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo sim não data 

 

Artigo 43.º 

apresentou plano de atividades e orçamento para 2021 
adequado aos recursos e fontes de financiamento 
disponíveis 

 *  

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do 
plano de atividades e orçamento para 2021 

   

 
 

 
Artigo 44.º 

divulgou informação sobre estrutura acionista, 
participações sociais, operações com participações sociais, 
garantias financeiras e assunção de dívidas ou passivos, 
execução dos objetivos, documentos de prestação de 
contas, relatórios trimestrais de execução orçamental com 
relatório do órgão de fiscalização, identidade                                                                                                                   
e curriculum dos membros dos órgãos sociais, 
remunerações e outros benefícios 

   

 
Artigo 45.º 

submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial 
de Contas, que é responsável pela Certificação Legal 
das Contas da empresa 

  31-03-2022 
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Artigo 46.º 
elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou 
risco de        ocorrências, associado à prevenção da corrupção, 
de 2021 

   

Artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento   - 

Artigo 48.º 
tem contratualizada a prestação de serviço público ou de 
interesse geral, caso lhe esteja confiada 

  24-02-2022 

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental    

Artigo 50.º 
implementou políticas de recursos humanos e planos de 
igualdade 

  17-11-2021 

 
Artigo 51.º 

evidenciou a independência de todos os membros do 
órgão de administração e que os mesmos se abstêm de 
participar nas decisões que envolvam os seus próprios 
interesses 

  03-03-2022 

 

 
Artigo 52.º 

evidenciou que todos os membros do órgão de 
administração cumpriram a obrigação de declararem as 
participações patrimoniais e relações suscetíveis de gerar 
conflitos de interesse ao órgão de administração, ao órgão 
de fiscalização e à IGF 

  03-03-2022 

 
Artigo 53.º 

providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições 
para que toda a informação a divulgar possa constar do 
sítio na internet da Unidade Técnica 

  27-04-2022 

 

 
Artigo 54.º 

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é 
aferido constar do relatório anual de práticas de governo 
societário informação atual e completa sobre todas as 
matérias tratadas no Capítulo II do RJSPE (boas práticas 
de governação) 

  (em 
elaboração) 

*Em 24-02-2022, a proposta de PAO (ADENDA) foi submetida em formato Excel através do Sistema de Informação para 
Contratualização e Acompanhamento (SICA). 
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II.Missão, Objetivos e Políticas  

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

empresa (vide artigo 43.º do RJSPE). 

O 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 integradas no Serviço Nacional de Saúde; 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; e a integração de redes 

e consórcios académicos clínicos nacionais ou internacionais. 

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

vanguarda em termos científicos, tecnológicos e organizativos, que contribui para a sociedade através 

da inovação e da excelência da prestação de cuidados de saúde, onde os profissionais com talento 

desejam trabalhar e crescer. 

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

> O respeito pela dignidade da pessoa, pelos princípios bioéticos e de deontologia profissional e 

humanismo; 

> A equidade, no acesso dos doentes aos cuidados de saúde e no seu tratamento. 

São princípios orientadores da gestão: 

> A prática multidisciplinar e multiprofissional centrada no doente, proporcionando uma 

abordagem diagnóstica e terapêutica integrada; 

> A sustentabilidade, a eficácia e a eficiência; 

> A valorização de práticas ecologicamente sustentáveis; 

> A transparência, o rigor e a responsabilidade social; 

> A cultura do mérito, da competência técnica e científica e o espírito de equipa; 

> A legalidade, a transparência e a proporcionalidade. 

 

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide artigo 38.º 

do RJSPE), designadamente:  

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

empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 
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Os objetivos para o ano de 2021, foram inicialmente negociados ao abrigo do Contrato-programa 2017-

2019, reavaliados no Acordo Modificativo ao Contrato-programa 2021, de 19 de fevereiro de 2021, e 

reajustados, tendo sido validada e remetida Adenda à Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

(ARSC) para ajustamento de produção contratada.  

 

Para o triénio 2020-2022 a visão estratégica preconizada no Plano de Desenvolvimento Estratégico do 

CHUC (PDE) pretendeu dar resposta aos desafios identificados no processo de análise da envolvente 

externa e interna, a seguir mencionados: 

 

1. Evolução demográfica
2. Elevada diferenciação
3. Satisfação dos profissionais, atração e retenção de talento
4. Articulação com cuidados de saúde primários e continuados
5. Adequação e atualização tecnológica dos equipamentos e dos espaços físicos
6. Equilíbrio financeiro

D
ES

AF
IO

S

 

 

Foram estabelecidos 7 eixos com a ambição de alcançar os 14 objetivos que lhes estão associados: 

 

 

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

medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

Os princípios do enquadramento económico e de atividade global no exercício de 2021, enquanto 

referência do plano de desempenho e do Contrato-programa para 2021, foram estabelecidos por 

orientação da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) mediante o documento “Termos de 
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Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2021”, com data de setembro 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.”  

O Contrato-programa para 2021 foi elaborado em finais de 2020 com estimativas que tinham por base 

a estabilidade da atividade, recuperando-se os níveis de 2019.  

Contudo, verificou-se que, na realidade, o período de janeiro a março de 2021 foi, de todo o período 

pandémico, o mais desafiante para o CHUC que foi o hospital nacional com maior número de camas 

afetas a COVID – cerca de 500 camas.  

Este facto, naturalmente impactou significativamente na atividade programada, registando-se nesse 

período, e comparativamente com igual período de 2020, uma quebra de 18% nos doentes saídos e 

26% nos doentes operados, fruto da necessidade de alocação de recursos (humanos e físicos) ao 

tratamento de doentes COVID.    

Apesar de todo o esforço de recuperação feito após esse período crítico, não foi, naturalmente, 

possível chegar aos níveis previstos na contratualização.  

Assim, já em 2022 foi elaborada uma Adenda com ajustamento da produção contratada, como forma 

de minimizar o impacto financeiro decorrente da situação excecional vivida em 2021.  

Deste modo, 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) já considerando os 

valores contratados na referida Adenda.  
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CENTRO HOSPITALAR E UINIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE                                  
PRINCIPAIS LINHAS DE ATIVIDADE DO CONTRATO-

PROGRAMA
2020 2021

Var  % 
2021/2020

C. PROGRAMA                               
ANO 2021 

QUANTIDADE                   
(SNS)

TAXA DE 
EXECUÇÃO

Doenças Lisossomais- CTP

   Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento 3 3 0,0% 3 100,0%

   Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento 3 3 0,0% 3 100,0%

   Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento 2 2 0,0% 2 100,0%

Tratamento da Perturbação Mental Grave 1.469 1.431 -2,6% 1.350 106,0%

7. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO)

   Nº Doentes com Pré-Avaliação e Cirúrgia Bariátrica - Cirurgia de 
Bypass Gástrico

77 61 -20,8% 65 93,8%

   Cirúrgia Bariátrica - Cirurgia de Bypass Gástrico-1º ano follow-up 69 77 11,6% 70 110,0%

   Cirúrgia Bariátrica - Cirurgia de Bypass Gástrico-2º ano follow-up 65 69 6,2% 60 115,0%

   Cirúrgia Bariátrica - Cirurgia de Bypass Gástrico-3º ano follow-up 95 65 -31,6% 60 108,3%

   PTCO- Outras Técnicas Mod. 1 66 - 65 101,5%

   PTCO- Outras Técnicas Mod. 1- 1º ano follow-uo 68 68 0,0% 70 97,1%

   PTCO- Outras Técnicas Mod. 1- 2º ano follow-uo 67 67 0,0% 65 103,1%

   PTCO- Outras Técnicas Mod. 1- 3º ano follow-uo 91 91 0,0% 80 113,8%

   PTCO- Outras Técnicas Mod. 2 1 5 400,0% 10 50,0%

   PTCO- Outras Técnicas Mod.2- 1º ano follow-uo - 2 - 2 100,0%

8. PMA- Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

  N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 545 562 3,1% 571 98,5%

  N.º Induções da Ovulação 172 7 -95,9% 7 100,0%

  N.º Inseminações Intra-Uterinas 112 97 -13,4% 97 100,0%

  N.º Fertilizações In Vitro 168 262 56,0% 262 100,0%

  N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides 164 227 38,4% 227 100,0%

  N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides 
recolhidos cirurgicamente

3 6 100,0% 6 100,0%

Banco de Gâmetas (N.º de Packs) 2 32 1500% 32 100%

9. Saúde Sexual e Reprodutiva

  IG até 10 Semanas 502 528 5,2% 534 98,9%

  Diagnóstico Pré-Natal 4.273 4.830 13,0% 4.830 100,0%

10. Sessões de Radioncologia 18.686 20.941 12,1% 20.941 100,0%

11. Colocação Implantes Cocleares 63 73 15,9% 73 100,0%

12. Serviços Domiciliários

  Consultas Domiciliárias 6.040 5.749 -4,8% 5.749 100,0%

  Hospitalização Domiciliária 0 26 - 26 100,0%

13. Outros

Medicamentos de Cedência Hospitalar em ambulatório 6.670.045 7.156.122,98 €     7,3% 7.156.122,98 €     100%

SAPA 982.890,00 €     1.564.771,00 €     59,2% 1.564.771,00 €     100%

Programa de Incentivo à Integração de Cuidados -  €                 89.137,74 €         - 1.191.755,00 €     7%

Valor sem incentivos inst. 415.027.869,65 €  474.139.572,68 € 478.498.542,65 €  99,1%  

 

O CP para o ano 2021, celebrado entre a ACSS, a 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 
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objetivos de qualidade e eficiência associados ao CP do ano 2021 dando-se nota de que os valores que 

constam no quadro são os disponíveis à data de elaboração do presente Relatório. 

Avaliação do Grau de Cumprimento dos Objetivos Nacionais Associados ao Contrato-programa do Ano 2021  

Periodo Análise: Dezembro 2021

Objectivos

Peso 
Relativo 

Indicador 
(%)

Meta Real
Grau de 

Cumprimento 
(%)

Grau de 
Cumprimento 
Ajustado (%)

Índice de 
Desempenho

Real

Objectivos Nacionais 100

Acesso 60 58,2

Percentagem de pedidos em Lista de Espera para 

Consulta (LEC) dentro do TMRG

10 43,7 42,5 97,3 97,3 9,7 36,2

Percentagem de consultas realizadas dentro dos 

tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)

10 60,7 50,9 83,9 83,9 8,4 41,9

Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para 

Cirurgia (LIC) dentro do TMRG

10 62 62 100,0 100,0 10,0 49,4

Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 10 75 78,2 104,3 104,3 10,4 73,0

Percentagem de episódios de urgência atendidos 

dentro do tempo de espera previsto no protocolo de 

triagem

10 80 76,8 96,0 96,0 9,6 77,5

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

10 96,8 98,0 101,2 101,2 10,1 97,5

Desempenho Assistencial 20 19,5

Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na 

mesma Grande Categoria de Diagnóstico

3 5 3,63 127,4 120,0 3,6 5,73

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório 

(GDH), para procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis

3 13,5 13,5 100,0 100,0 3,0 11,2

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas 

primeiras 48 horas

3 45,1 32,2 71,4 71,4 2,1 34,40

Índice de Mortalidade Ajustada 4 0,9500 1,0465 89,8 89,8 3,6 0,9932

Índice de Demora Média Ajustada 4 0,9696 1,0137 95,5 95,5 3,8 1,0104

Demora média antes da cirurgia 3 1,25 1,1 112,8 112,8 3,4 1,4

Desempenho económico-financeiro 20 8,3

Gastos operacionais por doente padrão 5 Valor do 

melhor 

do grupo

  

Doente padrão por Médico ETC 5 85,7 70,6 82,4 82,4 4,1 61,9

Doente padrão por Enfermeiro ETC 5 46,1 39,0 84,6 84,6 4,2 36,2

Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, 

Suplementos e FSE(Selecionados), no Total de Gastos 

com Pessoal

5 13,6   

Índice de Desempenho Global 86,0

Valor Incentivos Contratados (€) 25.184.133,8

Valor Incentivos Realizados (€) 21.658.355,1

Fonte de dados: SICA

 

8,7

2,8

 

-2,2

5,4

0,3

-0,4

-0,7

0,5

-36,6

2,3

2020

Var. 
2020/2021

2021 2021

6,3

9,0

12,6

5,2

 

De acordo com o quadro acima, o valor do Índice de Desempenho Global obtido pelo CHUC em 2021, à 

data de elaboração do presente Relatório, é de 86, representando uma taxa de execução de 95,6% não 

considerando os indicadores para os quais ainda não estão disponíveis dados.  

Importa relembrar que, no momento de elaboração do Contrato-programa para 2021, havia uma 

perspetiva otimista relativamente à evolução da pandemia em 2021, situação que, conforme já foi 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  14/128 
 

anteriormente referido, não se verificou, principalmente no 1º trimestre. Esta circunstância afetou, 

naturalmente, os resultados obtidos em alguns dos indicadores contratualizados.  

Assim, 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”e “% 

de consultas realizadas dentro do TMRG”, que foram afetados significativamente pelas condicionantes 

ainda existentes em 2021 na acessibilidade dos doentes ao hospital, fruto da pandemia e do seu 

impacto, muito particularmente no 1º trimestre do ano. É de registar pela positiva a melhoria 

verificada nos restantes indicadores de Acesso, tendo sido alcançada a meta num deles e superada em 

2. 

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

cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas”, “índice de mortalidade ajustada” e “índice de 

demora média ajustada”. Também estes indicadores foram afetados pela pandemia. 

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

no que se refere aos indicadores disponíveis, os resultados ficaram bastante aquém das metas. Tal 

deve-se, também, à pandemia uma vez que se registou uma diminuição do nº de doente padrão 

(porque diminuiu a produção) e houve um aumento do nº de enfermeiros, necessário para responder 

adequadamente ao contexto pandémico vivido, diminuindo assim os indicadores “Doente padrão por 

Médico ETC“ e “Doente padrão por Enfermeiro ETC“. 

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

O PDE do CHUC é o resultado de uma parceria com a Faculdade de Economia de Coimbra e do 

envolvimento de um conjunto alargado de stakeholders, bem como de uma ampla participação dos 

profissionais que contribuíram com a sua visão e com a sua experiência para a consolidação dos eixos 

de orientação estratégica, para a modelação dos objetivos e para a definição, estruturação e 

hierarquização das iniciativas estratégicas.  

A visão estratégica para o CHUC plasmada no seu PDE está assente sobre a promoção do interesse 

público, numa lógica de reforço do conceito de Centro Hospitalar, com uma definição tão clara quanto 

possível do perfil assistencial de cada uma das unidades que o integram, promovendo o alargamento 

da carteira de serviços, em complementaridade e não em concorrência, como forma de responder, 

com elevada qualidade, de forma geral, universal e tendencialmente gratuita às necessidades de saúde 

das populações que servimos.  

Mas a visão estratégica para um Centro Hospitalar e Universitário não estaria completa sem as 

componentes de ensino e formação pré e pós-graduada e de investigação clínica e, sobretudo, 

translacional.  

É por isso que este PDE, em permanente construção, procura realçar o enorme potencial científico do 

CHUC, as elevadas competências clínicas, formativas e de investigação do seu capital humano, a 
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importância estratégica da ligação à Academia, o papel transformador da inovação no redesenho dos 

processos, a qualidade dos seus 18 Centros de Referência, a presença em 11 Redes Europeias de 

Referenciação e a ambição do Centro Académico e Clínico de Coimbra CHUC-UC (CAAC) de se assumir 

como acelerador da criação de valor, em colaboração com excelentes instituições públicas e empresas 

privadas que constituem o fantástico ecossistema de saúde existente em Coimbra e na Região Centro.  

Competência, Cooperação, Compromisso e Complementaridade são os quatro pilares de suporte aos 7 

eixos do Plano Estratégico do CHUC, para um SNS mais forte e um País mais solidário. 

 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS

1
Polo aglutinador de Saúde, Inovação e 
Desenvolvimento

1
Redução dos níveis de produtividade com 
impacte no acesso

2
Presença em 18 Centros de Referência e 10 
Redes Europeias de Referência

2
Estrutura física disfuncional - Dispersão e 
obsolescência de alguns edíficios e de 
equipamentos

3 Carteira de serviços mais abrangente do SNS 3
Estrutura etária dos profissionais envelhecida, 
particularmente pessoal médico

4 Profissionais altamente qualificados 4 Constrangimentos à eficiência

5 Respostas únicas nacionais de excelência 5
Frágil alinhamento entre a Visão estratégica e 
a Cultura Organizacional

6
Reforço do processo de contratualização 
interna que potenciam a eliminação de 
redundâncias e foco na eficiência

6
Fragilidade do sistema de Controlo interno e 
fraca interoperabilidade semântica dos 
sistemas de informação

1
Estratégia Nacional de fortalecimento/reforço 
da capacidade do SNS

1
Modelo de financiamento hospitalar centrado 
no volume

2 Transformação digital e tecnológica 2
Restrições orçamentais e seu impacte na 
renovação ou inovação do parque tecnológico

3
Desenvolvimento de redes de referenciação 
colaborativa e modelos de afiliação

3 Autonomia de gestão condicionada

4 Potenciação do CAAC 4
Desregulação do sistema de saúde que 
impacta negativamente na oferta de cuidados 
de saúde

5
Certificação de centros de referência como 
garantia de qualidade para a orientação da 
procura

5
Envelhecimento da população na área de 
influência direta e indireta

6
Incorporação de associações de doentes e 
doentes no processo de decisão clínica

6
Oferta privada de cuidados de saúde 
suportada maioritariamente em recursos 
diferenciados, promovendo o pluriemprego

FA
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S 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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Conforme referido na alínea a), o PDE desenvolve-se em 7 eixos que se desdobram em 14 objetivos e 25 

iniciativas.  

 

O conjunto de objetivos e iniciativas propostos concorrem para dar resposta aos desafios atrás 

enunciados, apresentando-se no quadro seguinte a cobertura dos desafios estratégicos pelos vários 

objetivos, considerando o potencial contributo de cada um. 

 

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

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

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

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

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

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

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

ARSC. A persecução dos objetivos de acordo com as orientações definidas neste documento encontra-

se sujeito a instrumentos de controlo permanentes com vista ao seu cumprimento, bem como à 

identificação tempestiva de eventuais desvios.  

O controlo efetuado pelas instituições designadas para o efeito, ACSS, ARS, Direção-Geral do 

Orçamento, Entidade Reguladora da Saúde, Inspeção-Geral de Finanças (IGF), Inspeção-Geral das 

Atividades em Saúde, Tribunal de Contas, entre outras, é complementado pelos setores técnicos de 

acompanhamento de que o CHUC dispõe.  
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III.Estrutura de capital 

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

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

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

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

Em 31 de dezembro de 2021, o capital estatutário do CHUC era constituído por uma dotação de 

139.037.452,00€, fixada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças 

e da Saúde, detido integralmente pelo Estado. 

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

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

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

membro do Governo responsável pela área das finanças”. 

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

possam conduzir a eventuais restrições. 

Não aplicável. 
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IV.Participações Sociais e Obrigações detidas 

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

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

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

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

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

Os membros dos órgãos sociais não detêm participações noutras entidades. 

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

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

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

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

no setor da saúde. 

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

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

Não aplicável. 

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

empresa. 

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

A.Modelo de Governo 

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

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

1. Identificação do modelo de governo adotado. 

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

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

o CHUC tem os seguintes órgãos estatutários: 

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

dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes que não estejam reservados aos 

outros órgãos; exercer competências legalmente reservadas aos titulares dos cargos de direção 

superior do 1º grau da administração central do Estado, relativamente aos trabalhadores da 

Administração Pública; delegar competências nos seus membros ou demais pessoal de direção e 

chefia, respeitando as exceções previstas naquele diploma; 

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

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

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

acompanhamento da gestão através de balancetes e mapas demonstrativos da execução 

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

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

conveniente;  

> Revisor Oficial de Contas – 3 – compete-lhe o dever de proceder a todos os exames e verificações 

necessários à revisão e certificação legais das contas, bem como, verificar da regularidade dos 

livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; verificar, quando o julgue 

conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer 

espécie de bens ou valores pertencentes à entidade ou por ela recebidos em garantia, depósito ou 

outro título; verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas; verificar se os critérios 

valorimétricos adotados pelo hospital E. P. E., conduzem a uma correta avaliação do património e 

dos resultados; 

> Conselho Consultivo – com competência para apreciar os planos de atividade anual e plurianual; 

analisar todas as informações que tiverem por necessárias para o acompanhamento da atividade 

da Instituição; e emitir recomendações com vista ao melhor funcionamento dos serviços a prestar 

à população, tendo em conta os recursos disponíveis. 
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B.Assembleia Geral 

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

e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim). Caso tenha 

ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 

respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Não aplicável. 

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

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

Não aplicável. 

 

C.Administração e Supervisão  

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

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

Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão. 

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

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

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

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

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

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

Saúde designaram os membros do Conselho de Administração do CHUC, para o mandato de 

2020/2022, através do Despacho n.º 6832/2020, de 2 de julho. 

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

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

março, na redação atual). 

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

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

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

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

alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos respetivos 

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

Conselho de Administração é composto por um presidente e quatro vogais: 

 

 

 

 

 

Mandato 

(Início - 
Fim)

Forma Data
Entidade 
Pagadora

 Entidade 
de Origem

2020-22
Presidente do Conselho de 

Administração
Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 

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

Com efeitos a 
25/06/2020

CHUC -

2020-22
Vogal Executivo com funções 

de Diretor Clínico
Dr. Nuno Miguel Lopes de Andrade de 

Almeida Deveza
Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho
Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC CHUC

2020-22
Vogal Executiva com funções 

de Enfermeira Diretora
Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade

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

Com efeitos a 
25/06/2020

CHUC -

2020-22
Vogal Executivo com funções 

na Área Financeira
Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões

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

Com efeitos a 
25/06/2020

CHUC -

2020-22 Vogal Executiva Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo
Despacho n.º 6832/2020, 

de 2 de julho
Com efeitos a 

25/06/2020
CHUC -

Cargo Nome

Designação Remuneração

 

 

3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, relativamente 

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

independentes2, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do Conselho Geral e de 

Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

Não existem membros não executivos no Conselho de Administração. 

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

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

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

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

 

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

2 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos 
termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente o que não 
esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na empresa nem se encontre em alguma circunstância suscetível de 
afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 
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Mandato: 2020-2022 

Presidente Conselho de Administração – Carlos Manuel Gregório dos Santos 

Data de Nascimento: 29 de março de 1961 

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

1985. 

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

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

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

Negócios, setembro a dezembro de 2013, Porto, Portugal. 

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

Lisboa, fevereiro a junho de 2015. 

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

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

e 30 minutos, outubro a dezembro de 2018. 

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

2001. 

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

de Coimbra), de 2001 a 2017. 

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

Vogal Executivo do Conselho de Administração do CHUC desde junho de 2018, com os pelouros de 

recursos humanos, financeiros e aprovisionamento. 

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

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

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

Coimbra em 2013. 

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

2010, com experiência de integração em equipas internacionais de auditoria. 

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

discussão de temas da área da saúde. 

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

edições oficiais do Ministério da Saúde. 
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Fez formação em gestão de serviços de saúde para médicos nos Conselhos Distritais da Secção 

Regional do Centro da OM. 

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

Tecnologia  

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

 

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

Data de Nascimento: 31 de março de 1971 

Faculdade de Medicina de Coimbra em 1995. 

Especialista de Medicina Interna desde fevereiro 2003. 

Especialista de Medicina Intensiva desde julho de 2005. 

Consultor de Medicina Interna desde 11 de agosto de 2015. 

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

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

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

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

26/06/2003. 

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

Adjunto da direção clínica do CHUC desde maio de 2017. 

Diretor da UGI de Urgência e Cuidados Intensivos do CHUC desde junho de 2018. 

Diretor do serviço de Urgência Geral do CHUC de maio de 2019 a maio de 2020. 

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

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

Formação em auditoria interna da Direção Geral de Saúde. 

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

Histologia e Embriologia, e tutor da cadeira de Medicina Intensiva na Faculdade de Medicina de 

Coimbra. 

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

CHUC. 

É membro de várias sociedades científicas. 
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Autor e coautor de mais de 95 apresentações científicas em reuniões nacionais e internacionais e de 

mais de 20 artigos científicos publicados. 

 

 

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

Data de Nascimento: 31 de maio de 1964 

Informação Pessoal 

Nome: Áurea da Cruz Flamino Andrade 

Nacionalidade: Portuguesa 

Estado Civil: casada 

Habilitações Académicas e Profissionais 

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

em Gestão de Serviços de Saúde.  

Experiência Profissional 

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

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

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

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

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

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

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

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

Humanização; membro da CE; presidente da Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho; 

presidente do III, IV, V e VI Encontros de Enfermagem da Cidade de Cantanhede; representante do 

HAJC no Conselho da Comunidade do ACES Baixo Mondego III. 

CHUC – desde 02-10-2012. 

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

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

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

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

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

profissionais, entre outros). Enfermeira gestora de um conjunto de serviços: Unidade de gestão 
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intermédia - meios complementares de diagnóstico e terapêutica (medicina nuclear, imagiologia, 

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

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

altas, serviço domiciliário e serviço de saúde ocupacional. 

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

dia 15 de maio de 2017. 

 

Vogal Executivo - Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 

Data de Nascimento: 14 de maio de 1974  

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

Coimbra, em 2001.  

Especialização em Administração Hospitalar, em 2022, pela Escola Nacional de Saúde Pública da 

Universidade Nova de Lisboa; 

Pós-graduações: Programa Avançado de Gestão em Saúde (PAGS), na Universidade Católica 

Portuguesa — Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais (Lisboa), (2008); curso de formação 

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

especializada em Contabilidade e Auditoria, na Universidade de Aveiro (2003 -2005).  

Frequência de formação relevante em gestão de organizações de saúde: Avaliação Económica em 

Saúde (Novartis, 2017); New Frontiers for Hospital Management (Porto Business School, 2013); 

Contratualização nos Serviços de Saúde (APDH, 2013). Formação contínua de cursos, seminários e 

ações de formação no domínio da gestão financeira, gestão pública, controlo de gestão, código de 

contratos públicos, sistema de normalização contabilística, e bases de dados. (1997 -2019).  

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

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

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

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

públicas e privadas: Universidade de Coimbra, Lusitaniagas, S. A., Grupo Monte Meão, S. A.  

 

Vogal Executivo - Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 

Data de Nascimento: 21 de novembro de 1967  

 

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

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

Universidade Nova de Lisboa; 
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Licenciatura em Ciências Farmacêuticas (Ramo de Farmácia de Oficina e Hospitalar), em 1991, pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 

Experiência profissional: 

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

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

2015 a maio de 2018; 

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

de 2013 a março de 2015; 

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

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

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

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

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

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

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

Formação profissional: 

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

Direção e Negócios — AESE, em 2016; 

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

Superior de ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 2013 -2014; 

Realizou o curso avançado em BSC, em 2009, o curso de formação para Dirigentes FORGEP, em 2008, e 

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

2006/2007, todos no INA. 

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

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

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

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

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

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

03/03/2022. Quanto ao envio à IGF, ver Anexo  3 - Evidências da apresentação aos respetivos 

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

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

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

do Conselho de Administração Executivo com acionistas. 

Não aplicável. O capital é detido na sua totalidade pelo Estado. 
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7.Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os 

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

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

quotidiana da empresa. 

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

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

Decreto-Lei n.º 18/2017, deliberou a seguinte distribuição de pelouros3: 

> Ao presidente do conselho de administração, Dr. Carlos Santos, no âmbito da gestão estratégica e 

política global do hospital, incluindo a dinamização funcional adequada à consecução da missão e 

dos grandes objetivos institucionais, é-lhe atribuída a gestão atividade e serviços das relações 

externas e da cooperação institucional; da comunicação, informação e relações públicas; do 

gabinete do cidadão; de gestão de recursos humanos; dos serviços jurídico e de contencioso e de 

auditoria interna. 

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

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

doentes e de gestão hoteleira. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regular funcionamento da instituição dos pelouros atribuídos4, bem como: 

> Delegar no presidente do conselho de administração, Dr. Carlos Santos, competência para 

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

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

                                                           
3 Circular Informativa n.º 38/2020, de 6 de julho (disponível em https://www.chuc.min-
saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_38_2020.pdf). 
4 Circular Informativa n.º 39/2020, de 2 de julho (disponível em https://www.chuc.min-
saude.pt/media/CA/Circular_Informativa_nordm_39_2020.pdf). 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  29/128 
 

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

competências inerentes aos pelouros dos vogais na ausência ou impedimento destes. 

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

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

dirigida ao regular funcionamento da instituição correspondentes aos respetivos pelouros, 

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

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

concursal, no âmbito legal.  

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

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

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

ordem na ausência ou impedimento do vogal que o precede. 

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

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

Administrativo, com exceção das previstas no artigo 45º. 

Apresenta-se a seguir o organograma com a estrutura formal da organização. 
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8.Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e 

do Conselho de Administração Executivo, indicando designadamente: 

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

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

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

fiscalização. 

 

PCA V-CC V-PS DC ED

51 Ordinárias (%) 88,89% 94,44% 96,30% 81,48% 88,89%

3 Extraordinárias Ausências: 6 3 2 10 6

(%) 11,11% 5,56% 3,70% 18,52% 11,11%

Assiduidade

Vogal - Dr. Pedro Simões

Sessão/Tipo

54
Reuniões realizadas, 
sendo:

Participações: 48 51 52 44

Enfermeira Diretora - Enf.ª 
Áurea Andrade

48

Conselho Administração 
constituido por:

Presidente - Dr. Carlos Santos

Diretor Clínico - Dr. Nuno 
Deveza

Vogal - Dra. Célia Cravo

Obs.

 

 

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

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício; 

Não aplicável. 

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

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

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

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

Lei n.º 71/2007.  

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

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

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

gestão”, estabelecidas no Contrato-programa, anualmente celebrado entre o CHUC, a ARSC e a 

ACSS. 

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

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

atividades desenvolvidas no exercício dessas competências. 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  32/128 
 

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

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

competências estão descritas no anexo 5). 

 

 

Comissão de ética para a saúde (CES) 

No âmbito das responsabilidades da Comissão de Ética para a Saúde, elencam-se sumariamente as 

atividades desenvolvidas: 

 

ESTÁGIOS 

> Deu parecer positivo a um estágio observacional, solicitado pela Unidade de Inovação e 

Desenvolvimento – UID, a uma aluna de Farmacologia Clínica, que acompanhou as reuniões da CES no 

primeiro semestre, tendo para tal assinado um acordo de confidencialidade. 
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DOCUMENTOS 

> Elaborou o texto “Dez ideias para comunicar melhor com as famílias em contexto hospitalar”, 

disponibilizado no Portal Interno e no site institucional do CHUC; 

> Em conjunto com o Gabinete da Qualidade, a Comissão de Ética colaborou na operacionalização 

dos pontos 9 e 10 do documento “Dez ideias para comunicar melhor com as famílias em contexto 

hospitalar”; 

> Elaborou o texto “Mensagem aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra”, disponibilizado no Portal Interno e no site institucional do CHUC; 

> Elaborou o texto “Mensagem da Comissão de Ética dos CHUC aos cidadãos”, disponibilizado no 

Portal Interno, no site institucional do CHUC e através da comunicação social, com o apoio e 

associação do Conselho de Administração do CHUC; 

> Reviu e melhorou o documento “Consentimento Informado em Investigação Clínica – quando e 

como solicitar dispensa da sua obtenção”; 

> Realizou o acompanhamento, orientação, revisão e aprovação do documento de Consentimento 

Informado, a ser utilizado pelo Biobanco do CHUC; 

> Elaborou pelos membros da CES que integram a Entidade Verificadora da Admissibilidade da 

Colheita para Transplante (EVA) o "Relatório Anual das Atividades EVA – 2020”, cumprindo os 

requisitos legais desta entidade; 

> A Presidente da CES, em representação desta Comissão, colaborou na revisão do documento de 

“Decisão de limitação terapêutica” do CHUC, tendo participado ativamente nas reuniões de trabalho e 

feito a revisão final da nova versão documento; 

> Analisou pela CES o documento “Guia da UID”, elaborado pela Unidade de Inovação e 

Desenvolvimento, com apresentação de sugestões de melhoria a incorporar no mesmo, que foram 

aceites; 

> A pedido do Gabinete de Qualidade, realizou a revisão do documento que define a forma como 

podem os profissionais e os doentes aceder à CES; 

> A pedido do Gabinete de Qualidade, reviu o texto a incluir no guia de funcionamento para cada um 

dos polos do CHUC, relativo ao acesso e/ou aconselhamento para questões éticas; 

> Criou um “Quadro de deliberações da CES”, que incorpora as deliberações que sucessivamente são 

tomadas no âmbito do trabalho desenvolvido pela CE, de modo a proporcionar uma maior equidade 

nos pareceres emitidos por esta Comissão. 

REUNIÕES 

> Realizou reuniões trimestrais com a UID, de modo a melhorar a interação entre as duas estruturas 

e agilizar o circuito dos projetos de investigação no CHUC; 
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> Durante o ano de 2021, a Comissão de Ética realizou 12 reuniões ordinárias com periodicidade 

mensal, 3 reuniões extraordinárias, 3 reuniões com a UID e 9 reuniões de monitorização de projetos 

de investigação, em desenvolvimento no CHUC. 

AÇÕES DE FORMAÇÃO 

> Realizou uma ação de formação ao grupo de enfermeiros de investigação do CHUC, acerca da 

submissão de projetos à Comissão de Ética. 

COLABORAÇÕES 

> Reiterou a colaboração da CES-CHUC com o Laboratório de Racionalidade e Ética Aplicada do 

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que 

se fará representar, nas respetivas atividades, por quatro dos seus elementos; 

> Constituiu um grupo de trabalho para melhorar a comunicação da CES para o exterior, que 

atualizou e reestruturou a página da Comissão de Ética, de modo a torná-la mais intuitiva, organizada 

e apelativa. 

OUTROS ASSUNTOS 

No âmbito da atividade assistencial, foram analisadas várias queixas realizadas junto do Gabinete do 

Cidadão, nomeadamente acerca da restrição às visitas a doentes internados e dificuldades de 

comunicação telefónica com os serviços clínicos, em tempo de pandemia. Foi dada resposta a uma 

exposição neste contexto. 

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

desenvolvidas, tempos de espera, datas de reuniões, etc. no Portal Interno do CHUC e na página da 

Internet do CHUC. 

 

Comissão de farmácia e terapêutica (CFT) 

Durante o ano de 2021 a CFT desenvolveu as seguintes atividades: 

> Reuniu com periodicidade média quinzenal; 

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

Nacional de Medicamentos e as necessidades específicas dos doentes; 

> Teve reuniões com serviços clínicos para análise da utilização de medicamentos; 

> Avaliou periodicamente os relatórios de utilização de medicamentos, emitindo pareceres sempre 

que necessário;  

> Procedeu a estudos comparados de consumo/gastos de medicamentos; 

> Analisou diversos pedidos de introdução na adenda do CHUC de novos medicamentos; 

> Analisou diversos pedidos de justificações clínicas de medicamentos (JCM). 
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REUNIÕES  

Foram realizadas 16 reuniões ordinárias, onde foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos: 

> Avaliação e parecer a 513 pedidos JCM; 

> Avaliação e parecer parecer a pedidos de terapêutica para doentes fora do CHUC; 

> Conhecimento de Ofícios Circulares do Infarmed; 

> Análise de alguns pedidos para ensaios clínicos com medicamentos; 

> Análise de diversos pedidos de introdução na adenda do CHUC de novos medicamentos; 

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

medicamentos, para passarem a ser isentos da mesma. 

Nos períodos entre as reuniões ordinárias, as JMC foram sendo analisadas e dados pareceres a um 

total de 2641 JMC. 

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES CFT 

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

Comissão da qualidade e segurança do doente  

A constituição da Comissão da Qualidade e Segurança do Doente do CHUC foi alterada em dezembro 

de 2020 e durante o ano de 2021 os elementos tiveram como grande preocupação a reestruturação 

das áreas do Gabinete da Qualidade e Segurança do Doente, o reforço e organização dos recursos 

humanos deste gabinete por forma a dar resposta a todas as matérias que se pretende implementar 

no CHUC no âmbito da Qualidade e Segurança do Doente. Foram igualmente definidas áreas 

estratégicas a desenvolver no CHUC por forma a cumprir a Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde e do Plano Nacional para a Segurança do Doente.  

Durante o ano de 2021 foram criados diversos Grupos de Trabalho para atualização de procedimentos 

como sejam os referentes aos carros de emergência, procedimento geral para alta contra parecer 

médico e foi efetuado o levantamento das áreas de formação estratégica para os profissionais CHUC 

em matérias de qualidade e segurança do doente.  

Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

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

CHUC, dá apoio nas matérias da sua competência, a pedido do Conselho de Administração ou por 

iniciativa própria. Assim, durante o ano de 2021, referem-se as seguintes ações: 
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EQUIPA 

> A UPCIRA desenvolveu esforços para concretizar o reforço da equipa por forma a dar cumprimento 

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

contexto de pandemia COVID-19. Apenas foi conseguido o reforço da equipa de enfermagem. 

Estas alterações acompanharam-se da redistribuição de responsabilidades (áreas de intervenção e 

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

com a constituição de horários de trabalho mais alargados. 

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

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

INTERVENÇÕES 

> Integração no grupo coordenador da COVID-19; 

> Integração no gabinete de crise da COVID-19; 

> Coordenação da implementação da estratégia multimodal, bem como a introdução nas 

plataformas da Direção Geral de Saúde dos dados a ela relativos; 

> Visitas e auditorias; 

> Vigilância epidemiológica (VE) de infeções local e em rede nacional; 

> Controlo de surtos; 

> Resistências aos antimicrobianos; 

> Apoio técnico e consultoria; 

> Apoio à acreditação; 

> Grupos de trabalho: 

.Grupo Coordenador da COVID-19 e Grupo Coordenador do Plano de Contingência COVID-

19/Outono-Inverno 

.Gabinete de Crise COVID-19 

.Comissão de Farmácia e Terapêutica 

.Comissão de Fardamento e Roupa Hospitalar 

.Comissão da Qualidade e Segurança do Doente 

.Plano de Prevenção e Controlo da Legionella 

.Grupo de Auditorias Internas de Avaliação dos Cuidados de Enfermagem 

.Grupo de Trabalho de Materiais e Equipamentos de Consumo Clínico e Consumíveis 

.Percursos de Formação Institucional e em Serviço para Enfermeiros 

.Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem 

.Percursos de Formação Institucional e em Serviço para Assistentes Operacionais 

.Grupo de Resíduos Hospitalares 
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> Formação e informação. 

Comissão de coordenação oncológica 

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

combate à pandemia. 

Comissão de normalização de material de consumo clínico (CNMCC) 

No ano de 2021, colaboram com esta Comissão, como peritos, um elemento do Serviço de Aquisições 

de Material de Consumo Clínico, Hoteleiro, Administrativo e de Material de Manutenção e 

Conservação e o Coordenador do Setor de Logística, tendo em conta a mais-valia que trazem ao seu 

bom funcionamento, uma vez que possuem um conhecimento profundo do ficheiro mestre de artigos, 

dos interlocutores dos serviços e das suas necessidades e dos circuitos instituídos. Os peritos 

designados não possuem direito de voto, no entanto, participam ativamente nas reuniões da 

Comissão. 

A CNMCC iniciou as suas funções no dia 19/11/2020, reunindo semanalmente, às segundas-feiras, pelo 

que o ano 2021, foi o seu primeiro ano a funcionar em pleno. 

A CNMCC exerceu as suas funções por maioria dos seus membros, tendo em conta que o quórum 

necessário para a tomada de decisão é de quatro elementos. 

No âmbito das suas competências a Comissão desenvolveu, entre outras, as seguintes ações: 

> Revisão do formulário existente para pedido de introdução de artigos novos, e disponibilizou-o na 

sua página da Intranet, devidamente editável; 

> Análise de 201 pedidos de introdução de artigos novos (PIAN´s), tendo devolvido aos serviços 

requisitantes cerca de 50% destes pedidos para cumprimento das regras e instruções de 

preenchimento do formulário disponibilizado. 

De referir que, ao longo do ano 2021, se verificou um efeito pedagógico junto dos serviços, através das 

solicitações efetuadas para fundamentação e junção de documentos instrutórios dos pedidos de 

introdução, o que se afigura promissor no sentido de alcançar, de forma gradual, a normalização e a 

racionalidade na criação de artigos e por consequência na sua aquisição. 

Comissão de nutrição hospitalar 

Com vista à promoção das boas práticas em nutrição hospitalar, nomeadamente, na prevenção da 

malnutrição com especial atenção à identificação do risco nutricional, à aplicação de regimes 

alimentares especiais e à terapêutica nutricional artificial, prosseguiram-se as seguintes ações: 
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ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL NO DOMICÍLIO 

> Durante o ano de 2021 foi mantida a atividade relativa a consulta, seleção e seguimento dos 

doentes em alimentação entérica artificial no domicílio num total de 5 doentes. 

PROTOCOLO DE NUTRIÇÃO ENTÉRICA  

> Foi revista e programada a formação nesta área. Esta formação foi adiada dada a pandemia em 

curso. Este protocolo tem como objetivo geral uniformizar os procedimentos relativos à Terapêutica 

Nutricional Enteral (TNE), com vista a aumentar a qualidade dos cuidados de saúde prestados, a 

redução do tempo de internamento e os custos associados. 

RISCO NUTRICIONAL  

> Em cumprimento do Despacho n.º 6634/2018, foi programada a formação neste tema cujo início 

foi adiado para 2022 dada a pandemia em curso.   

Comissão de proteção radiológica  

Durante o ano de 2021 as atividades desenvolvidas pela comissão de proteção radiológica do CHUC 

revelaram-se de extrema importância para a certificação de qualidade do Serviço de Imagem Médica 

que se encontrava sob auditoria, bem como para possibilitar a submissão dos processos de 

licenciamento dos Serviços que operam com radiações à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

fundamentais para a continuidade da respetiva atividade. 

Assim dando seguimento ao trabalho estruturante de elaboração e aprovação de um Programa de 

Proteção radiológica próprio do Hospital em 2020, houve desenvolvimento de especificações próprias 

a cada Serviço do referido Programa.  

Em concreto, os elementos da comissão de proteção radiológica apoiaram o licenciamento junto da 

APA das práticas radiológicas dos Serviços de Imagem Médica, Medicina Nuclear e Radioterapia. 

O apoio ao licenciamento é feito na preparação da informação técnica solicitada pela APA, na 

realização de medições radiológicas e na elaboração de documentos, nomeadamente planos de 

proteção radiológica, planos de emergência e planos de recursos financeiros e recursos humanos. 

Igualmente se destacam as ações desenvolvidas quanto à manutenção da segurança dos profissionais 

que operam com radiações, promovendo a identificação de casos com exposição excessiva e tomando 

medidas preventivas. 

Comissão de segurança da informação e proteção de dados 

A comissão foi nomeada pela Deliberação do Conselho de Administração, de 5 de agosto de 2021, 

divulgada pela Circular Informativa 69/2021, de 9 de agosto de 2021. 
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Decorreram durante o ano de 2021 alguns trabalhos relacionados com procedimentos de instalação 

da Comissão, nomeadamente os relacionados com o seu funcionamento interno. 

Comissão de transfusão hospitalar 

Sem registo de atividade. A referida Comissão não reuniu, em virtude de os seus elementos estarem 

diretamente envolvidos nas atividades de combate à pandemia de COVID-19. 

Comissão de trauma 

A Comissão de Trauma deu continuidade às atividades iniciadas à data da sua constituição, em 19 de 

novembro de 2020. 

VIA VERDE DO TRAUMA 

Destaca-se entre as atividades desenvolvidas, a organização e a implementação da Via Verde do 

Trauma, quanto ao estabelecimento da funcionalidade de cada um dos seguintes elos: 

> Composição da equipa de trauma (ET): ET base, ET alargada e ET consultiva; 

> Funções do Coordenador da ET; 

> Critérios de ativação da ET, de acordo com o Algoritmo da ativação da Equipa de Trauma; 

> Alocação de tarefas na ET; 

> Modelo de funcionamento da ET; 

> Protocolos multidisciplinares de atuação em trauma já implementados: 

.Transfusão maciça em Trauma para a Sala de Emergência 

.Protocolo de ativação de bloco operatório em Trauma 

.Protocolo de Imagiologia em Trauma (Ecografia e TC) 

> Tratamento cirúrgico urgente; 

> Internamento dos doentes VVT; 

> Registo de trauma; 

> Implementação da Telemedicina no Serviço de Urgência do CHUC, aguardando, no entanto, a sua 

aprovação pela ARS Centro; 

> Escola de Trauma - treino, qualidade, investigação multidisciplinar. 

FORMAÇÃO 

> 4 Cursos de Equipas de Trauma, com participação de 48 formandos, com presença de 

observadores do INEM (dias 21/4, 22/6, 15/9 e 28/10) 
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> 1 reunião da Escola de Trauma - modalidade de Journal club, com presença de médicos (serviços 

de Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiotorácica, Neurocirurgia e Ortopedia) e enfermeiros 

(Serviço de Urgência e Bloco Operatório) (dia 22/9). 

Comissão local de informatização clínica 

A Comissão Local de Informatização Clínica acompanhou os processos de transição digital com 

consideráveis investimentos na modernização desde o posto de trabalho, a adoção de novas 

plataformas para o apoio assistencial e áreas de suporte com o desenvolvimento e integração de 

novas tecnologias. A existência de investimento em diferentes dimensões que desmaterializam 

processos de trabalho conferiu ganhos de eficácia e de eficiência efetiva e uma melhor integração 

multissetorial, multinível e entre diferentes entidades. 

Estas ações resultaram em impactos diretos no aumento da qualidade dos serviços prestados pelo 

CHUC aos seus utentes. Um único sistema administrativo (admissões, agendamentos, transferências, 

altas…) e um processo clínico transversal no ciclo Urgência, Consulta e Internamento, em âmbito 

multiprofissional, está a ser estrutural na adoção das iniciativas de racionalização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na Administração Pública, nomeadamente ao nível da redução de custos 

com a implementação de soluções de comunicação integradas assegurando assim a conectividade 

entre serviços da Administração Pública, da criação e disseminação de práticas partilhadas e da 

melhoria dos correspondentes mecanismos de governabilidade. 

Comissão técnica de certificação de condição para a interrupção de gravidez  

Fruto da fusão das consultas de Diagnóstico Pré-Natal dos Serviços de Obstetrícia A e B, a partir de 1 

de outubro de 2021, foi reformulada esta Comissão face à nova realidade. Desde esta data existe uma 

Comissão para a Interrupção de Gravidez, sediada no Centro de Diagnóstico Pré-Natal, da 

Maternidade Bissaya Barreto - Serviço de Obstetrícia B, composta por elementos de ambos os 

Serviços. 

Reuniu sempre que foi necessário dar parecer sobre pedidos realizados por utentes, ao abrigo da 

exclusão de ilicitude da interrupção de gravidez, regulamentada pela legislação vigente (Artigo 142.º 

do Código Penal - DL n.º 48/95). Durante este período, foram analisados 21 pedidos de interrupção 

médica da gravidez não punível, todos por causa fetal (alínea c do Artigo 142.º do Código Penal - DL 

n.º 48/95).  Sempre que necessário foram consultados peritos para complementar a avaliação clínica. 

A maioria das patologias foram a aneuploidia fetal e as anomalias do sistema nervoso fetal. 
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Conselho de transplantação de órgãos e tecidos 

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

realização de 91 colheitas (das quais 1 de dador vivo) e 85 transplantes (4 transplantes duplos, 1 

transplante de dador vivo e 1 transplante pediátrico). 

Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 

Este órgão reuniu periodicamente com reuniões fixas mensais para discussão dos temas pertinentes 

relacionados com os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) do CHUC, E.P.E., tendo 

desenvolvido as seguintes atividades: 

> Eleição da Direção do 2º Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica do CHUC, em 5 de maio de 

2021; 

> Participação no circuito de autorização relativamente aos diversos pedidos de Estágios das 

Instituições de Ensino Superior, a realizar nas áreas de atividade dos TSDT nos diversos Serviços do 

CHUC; 

> Apresentação de propostas e realização de diversas ações de formação para os TSDT organizadas 

pela Coordenação da Formação do Conselho Técnico, em conjunto com o Serviço de Formação; 

> Formação dos TSDT para utilização da aplicação Sclínico; 

> Elaboração e apresentação de proposta relativa a formulação do artigo que definirá as 

competências do Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica do Conselho Diretivo do 

Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do CHUC; 

> Nomeação de elemento da Direção do Conselho Técnico para incluir o grupo de trabalho “Revisão 

do Regulamento de horários de trabalho e de assiduidade”, na sequência da Deliberação do CA de 1 

de julho de 2021. 

> Nomeação de Técnica Superior Diretora em 12 de julho de 2021, no cumprimento do Artigo 14º do 

Dec. Lei nº 111/2017; 

> Apresentação ao Conselho de Administração de diversas propostas para nomeação de Técnicos 

Coordenadores nas diferentes áreas de MCDT do CHUC, conforme estipulado no Dec. Lei 111/2017 de 

31 de agosto; 

> Participação dos Técnicos Coordenadores, Técnicos Especialistas e Especialistas Principais em 

grande parte dos júris nacionais dos procedimentos concursais nas diversas áreas profissionais; 

> Elaboração da Avaliação de Desempenho dos Técnicos Coordenadores; 

> Atualização periódica da página deste órgão no Portal do CHUC. 
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Equipa para a prevenção da violência em adultos 

Sem registo de atividade. 

Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

Sem registo de atividade. 

 

D.Fiscalização 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa 

deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo 

o formato seguinte: 

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

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

assinado pelos Srs. Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, em 3 de dezembro de 2021 (mandato 

2021-2023). 
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Mandato Cargo Nome

2021-2023 Presidente Prof. ª Dr.ª Ana Isabel Calado da Silva Pinto D 03-12-2021

2021-2023 Vogal Dr. José Henrique Rodrigues Polaco D 03-12-2021

2021-2023 Vogal Dr. Francisco José Cunha Fachada D 03-12-2021

2021-2023 Vogal Suplente Dr.ª Teresa Isabel Carvalho Costa D 03-12-2021

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

(Início-Fim)

Designação

Forma (1) Data

 

 

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

Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos 

últimos 5 anos. 

 

Nome: Ana Isabel Calado da Silva Pinto 

Carreira Académica e Profissional: 

> Doutorada em Contabilidade pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE; 

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

Contas em entidades do setor público, não societário e empresarial não público (em todo o período);  

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

> Apoio à Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública na preparação do Gestão de 

Recursos Financeiros em modo Partilhado - GERFIP 3.1 -  para aplicação do SNC-AP (2016 e 2017);  

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

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

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

ICSSP (desde 2016);  

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

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

> Membro do Comité de Setor Público da Comissão de Normalização Contabilística (desde 2017).  
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Nome: José Henrique Rodrigues Polaco 

Carreira Académica e Profissional: 

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

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

Pública – INA (para dirigentes); 

> Pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, pela Information Management 

School, da Universidade Nova de Lisboa;  

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

da IGF, responsável por auditorias realizadas em projetos no domínio do controlo orçamental na 

Administração Central e nas Subvenções Públicas, bem como pelo apoio técnico especializado aos 

Gabinetes dos membros do Ministério das Finanças (estudos, pareceres e informações sobre o setor 

público, incluindo inúmeras apreciações de projetos e propostas de atos legislativos), que se inserem 

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

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

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

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

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

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

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

(avaliação das fundações, fusão dos serviços sociais da Administração Pública, Comissão para a 

Reavaliação dos Institutos Públicos, propostas de Lei-Quadro dos Institutos Públicos e das Entidades 

Reguladoras Independentes); 

> Perito da CRESAP de 2015 a 2017;  

> Membro de júri de concursos na IGF e em entidades públicas externas; 

> Participação ativa nas visitas regulares a Portugal da Comissão Europeia, Fundo Monetário 

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

de entendimento) e de Monitorização Pós-Programa; 

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

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

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

inspeção, auditoria, avaliação e fiscalização (várias edições), organizado pelo INA; cursos diversos 

destinados inspetores da IGF, outras inspeções-gerais e técnicos superiores dos Países Africanos de 

Expressão Oficial Portuguesa (ao abrigo de programas de cooperação).  
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Nome: Francisco José Cunha Fachada  

Carreira Académica e Profissional: 

> Mestre em Gestão pela FEUC; 

> Inspetor Tributário na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) desde 2015; 

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

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

> Desde 12-01-2015 - AT 

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

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

bem como assegurar a execução de todas as tarefas destinadas a cobrar outras receitas cuja 

competência for atribuída à AT, e desenvolver a ação de inspeção interna, no âmbito da missão e 

das atribuições da AT. Trabalho realizado na Direção de Finanças de Aveiro. 

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

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

(recursos próprios). Análise e peritagem económica - em sede de processo-crime no âmbito de 

direitos aduaneiros, direitos antidumping e impostos especiais sobre o consumo. Trabalho 

realizado na Direção de Serviços Antifraude Aduaneira - Divisão Operacional do Norte.   

> 2014 - Direção-Geral do Tribunal de Contas  

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

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

Elaboração e entrega de documentos de prestação de contas de gerência; Elaboração das 

reconciliações bancárias. Criação de registos de dados mestres de fornecedores e clientes e 

verificação da correta classificação patrimonial da despesa.  

> 2013 - Direção-Geral do Orçamento  

.Desenho de requisitos funcionais de apoio à evolução dos sistemas de informação orçamental; 

Certificação dos requisitos de integração dos vários sistemas de informação das administrações 

públicas com o sistema central do Ministério das Finanças (Projeto ERigore); Coordenação e 

apoio das ações de implementação e manutenção das aplicações de suporte aos sistemas de 

informação contabilística e orçamental da competência da Direção-Geral do Orçamento. 

 

Nome: Teresa Isabel Carvalho Costa  

Habilitações Académicas: 
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> Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão de Lisboa; 

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

Washington D.C.; 

> Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. 

Atividade Profissional: 

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

desde abril de 2008; 

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

> Diretora de Serviços da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças, desde 2013. 

> Em relação à anterior atividade profissional destaca-se:  

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

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

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

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

.Assessora do Conselho de Administração do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 

Washington D.C. (1996/1999);  

.Membro do Conselho de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, em Washington 

D.C. (1996/1999); 

.Técnica Superior do Tesouro, Direção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças (de 1992 a 1996); 

.Professora do 2º e 3º ciclo do ensino básico (1990 a 1992).  

Formação profissional mais relevante: 

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

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

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

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

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

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

 

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

de serviços adicionais ao auditor externo. 

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

Não aplicável. 

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

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

independentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º do CSC. 

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

Código das Sociedades Comerciais. 

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

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

aplicável: 

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

apresentados segundo o formato seguinte: 

 

Presidente ACP Vogal HP Vogal FF
18 Reuniões realizadas Participações 18 18 18
12 Ordinárias (%) 100% 100% 100%

6 Extraordinárias Ausências 0 0 0
(%) 0% 0% 0%

Assiduidade

 

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

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

relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício. 

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

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

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

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

> Vogal José Henrique Rodrigues Polaco – Inspetor de Finanças Diretor na IGF - Autoridade de 

Auditoria; 

> Vogal Francisco José Cunha Fachada – Inspetor Tributário na AT. 

 

E.Revisor Oficial de Contas (ROC)  

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

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

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a 
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representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto 

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

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

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

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

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

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

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

nos termos da lei e regulamentos aplicáveis, em conformidade com as Normas Internacionais de 

Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas e expressar uma opinião profissional e independente baseada no exame das demonstrações 

financeiras, conforme nomeação em Despacho Conjunto n.º 7506/2021, do Secretário de Estado do 

Tesouro e da Secretária de Estado da Saúde, assinado em 22 de julho de 2021. 

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

serviços à empresa. 

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

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

anos, a contar da sua primeira designação. 

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

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

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

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

 

2020-2022
Revisor 

Oficial  de 
Contas

CFA-Cravo, 
Fortes, Antão 

& 
Associados, 

Lda

87 2016-14-15  D  22-07-2021 22-07-2021  4

Cargo

Identificação SROC / ROC Designação

N.º de anos 
de funções 

exercidas no 
grupoMandato 

(Início-Fim)

N.º de anos 
de funções 

exercidas na 
entidade

Nome
N.º inscrição 

na OROC 
N.º registo 
na CMVM

Forma (1) Data Contratada

 

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 
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Remuneração Anual 2020 (€)

Bruta

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

Nome

 

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

SROC, caso aplicável. 

Não aplicável. 

 

F.Conselho Consultivo 

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

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

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

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

saiu e o que entrou) 

Por Despacho de Sua Exa. a Ministra da Saúde de 30 de junho de 2021, nos termos e ao abrigo do 

disposto no artigo 21.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de 

Oncologia, E. P. E., aprovados no anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, foi nomeado 

o Conselho Consultivo do CHUC, com a seguinte constituição: 

> Manuel Augusto Soares Machado, nomeado pela Comunidade Intermunicipal de Coimbra; 

> Maria Manuel Leitão Marques, nomeada pela Ministra da Saúde; 

> Américo Manuel Costa Figueiredo, representante da ARSC; 

> Maria Isabel Fernandes de Carvalho Garcia, representante da Comissão de Utentes e dos 

prestadores de trabalho voluntário; 

> Maurício Fernandes Alves, representante eleito pelos trabalhadores do CHUC; 

> Maria Odete dos Santos da Isabel e José Manuel Gonçalves da Silva, por indicação do Conselho de 

Administração do CHUC. 

 

G.Auditor Externo  

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

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

anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas 
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funções exercem funções consecutivamente junto da empresa e/ou do grupo, bem assim como a 

remuneração relativa ao ano em referência. 

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

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

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

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

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

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a empresa 

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

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

razões para a sua contratação. 

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

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

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

mesma rede e discriminação da percentagem respeitante a serviços. 

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

A.Estatutos e Comunicações 

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

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

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

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

a natureza de Entidades Públicas Empresariais. Considerando a sua forma de aprovação, qualquer 

alteração terá que respeitar o mesmo procedimento legislativo. 

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

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, que atualizou o Decreto-Lei n.º 

233/2005, de 29 de dezembro, diploma que aprovou o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às 

unidades de saúde com a natureza de entidades públicas empresariais, foi reconhecida a importância 

de fortalecer os mecanismos de controlo interno em benefício das boas práticas de gestão empresarial 

e de uma atuação mais eficiente e transparente da governação. 

O diploma supracitado veio determinar a implementação de um sistema de comunicação de 

irregularidades, competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua execução e manutenção e 

ao auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação. Deste modo, em dezembro 2013, atendendo 

à proposta do Serviço de Auditoria Interna, o Conselho de Administração aprovou o regulamento 

sobre comunicação de irregularidades que estabelece o conjunto de regras e procedimentos 

orientadores a adotar no tratamento de comunicações dirigidas ao CHUC sobre eventuais 

irregularidades. 

Decorridos cinco anos sobre a sua aprovação, atentos às alterações que decorreram da publicação do 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, nomeadamente na necessidade de articulação com o 

Conselho Fiscal e o Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno integrado no Ministério da 

Saúde, impôs-se, em novembro 2018, efetuar a primeira revisão do Regulamento. 

Em agosto de 2021, procedeu-se à segunda revisão do Regulamento que incorporou, especificamente, 

os ajustes considerados necessários ao aperfeiçoamento do sistema de comunicação de 

irregularidades. 

O Regulamento em vigor foi aprovado em 12 de agosto de 2021 e encontra-se publicado na página 

eletrónica, interna e externa, da Instituição, possibilitando a consulta pelos órgãos estatutários, 

trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral. Assenta num regime de comunicação 

voluntária de irregularidades e de garantia da confidencialidade da comunicação, nomeadamente na 
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consagração de procedimentos adequados para a receção, registo e tratamento de comunicações de 

irregularidades.  

Nos termos do Regulamento, a participação da ocorrência de eventuais irregularidades deve ser 

dirigida por escrito ao Serviço de Auditoria Interna para um dos seguintes endereços: 

> Correio eletrónico criado exclusivamente para o efeito: scirregularidades@chuc.min-saude.pt; 

> Correio: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E., Polo Hospital Geral, Quinta dos Vales, 

3041-801 São Martinho do Bispo – Coimbra. 

No âmbito das competências legalmente previstas, o Serviço de Auditoria Interna recebe as 

comunicações que venham a ser apresentadas e elabora um relatório semestral a ser dirigido ao 

Conselho de Administração. Também de forma regular, mensal, o Serviço de Auditoria Interna remete 

ao Conselho Fiscal o ponto de situação sobre as comunicações de irregularidades. 

Na qualidade de ponto focal com o Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno integrado no 

Ministério da Saúde, o auditor interno comunica todos os factos que resultaram das comunicações de 

irregularidades e que possam consubstanciar eventual responsabilidade criminal e/ou financeira, nos 

termos e em cumprimento das orientações e recomendações em vigor por ele emitidas. 

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

mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

Nos termos do artigo 94.º do Regulamento Interno, o CHUC adota políticas e procedimentos de 

prevenção e combate à corrupção e à fraude, destacando-se o  Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) como um instrumento de gestão vital dado que a sua 

implementação e acompanhamento permitem reforçar e consolidar os procedimentos e mecanismos 

de prevenção e deteção da fraude e corrupção. 

O PGRCIC, aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de dezembro de 2013, foi produzido nos 

termos das orientações definidas e aprovadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, 

nomeadamente as Recomendações n.º 1/2009, n.º 1/2010 e n.º 5/2012. O seu processo de elaboração 

contou com a colaboração dos responsáveis das áreas de Aprovisionamento, Gestão de Doentes, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Hoteleira, Jurídico e de Contencioso, 

Planeamento e Controlo de Gestão, Tecnologias e Sistemas de Informação e iniciou-se com a 

elaboração da matriz de riscos, definindo-se para o efeito os critérios de avaliação e de graduação do 

risco, bem como as medidas preventivas a adotar. 

A avaliação das situações potenciadoras de riscos e a monitorização do grau de execução das medidas 

preventivas materializam-se num relatório anual elaborado pelo Serviço de Auditoria Interno. 

Mais se destaca na ferramenta de comunicação interna da Instituição – Modern Workplace, que 

concentra toda a informação pertinente ao exercício da atividade dos profissionais do CHUC, o canal 
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“Prevenção e Combate à Corrupção e Fraude”. Neste, é possível aceder ao Plano de Prevenção de 

Criminalidade, ao PGRCIC e ao relatório de execução do PGRCIC. O canal inclui ainda a sugestão de 

consulta dos seguintes conteúdos: 

> Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2021); 

> Criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção e determinação do regime geral de prevenção da 

corrupção, (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro); 

> Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 

B.Controlo interno e gestão de riscos 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e 

complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar 

todos os riscos relevantes para a empresa). 

O CHUC dispõe de um Sistema de Controlo Interno que compreende o conjunto de estratégias, 

políticas, processos, regras e procedimentos que visam a redução dos riscos mais relevantes, dos quais 

se destaca: 

> Serviço de Auditoria Interna; 

> Regulamento Interno; 

> Código de Ética; 

> Manuais de Procedimentos; 

> Regulamento de Comunicação de Irregularidades; 

> Sistema de Controlo Interno e de Comunicação de Irregularidades e respetiva avaliação semestral; 

> Plano Anual de Auditoria Interna; 

> Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

> Encarregado de Proteção de Dados; 

> Segregação de funções; 

> Formação contínua dos recursos humanos. 

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 

implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos 

inerentes à atividade desenvolvida. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o Conselho de Administração é o órgão 

máximo com responsabilidades no sistema de gestão e controlo de risco, cumprindo ao auditor 
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interno a responsabilidade pela sua avaliação de forma a contribuir para a melhoria dos processos de 

governação, gestão riscos e controlo interno. 

A gestão e controlo dos riscos operam-se por uma abordagem “top down”, nos termos dos contributos 

transmitidos pelo Conselho de Administração e uma abordagem “bottom up”, em sequência da 

apreciação dos riscos associados à atividade do CHUC, pelas estruturas de gestão.  

Em detalhe: 

> Conselho de Administração 

.Gestor e responsável máximo pela execução do PGRCIC. 

.Define a arquitetura, regras e critérios da gestão de risco, assegurando a sua revisão, sempre que 

necessário. 

> Serviço de Auditoria Interna 

.Acompanha a execução das medidas previstas no PGRCIC e elabora o respetivo relatório anual. 

.Apoia o Conselho de Administração na consolidação da revisão e atualização do PGRCIC. 

.Reporta ao Conselho de Administração os riscos que decorram da avaliação do sistema de controlo 

interno. 

> Estruturas de Gestão 

(Aprovisionamento, Gestão de Doentes, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Hoteleira, Jurídico e de Contencioso, Planeamento e Controlo de Gestão, Tecnologias e Sistemas de 

Informação) 

.Responsáveis pela aplicação e acompanhamento do PGRCIC na sua área respetiva. 

.Garantem a eficácia das medidas de controlo do risco na sua esfera de atuação. 

.Comunicam ao Conselho de Administração qualquer ocorrência de risco com provável gravidade 

superior. 

> Colaboradores 

.Contribuem para a melhoria contínua da gestão de riscos. 

.Comunicam à direção de serviço todos os riscos constatados nas medidas de controlo existentes. 

Em resultado das recomendações assinaladas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e pelo 

Conselho Fiscal ao sistema de controlo interno, o Conselho de Administração nomeou dois grupos de 

trabalho para a elaboração, acompanhamento e monitorização de um plano de ação com vista à 

melhoria do sistema de controlo interno em áreas particulares: 

> Grupo de trabalho I, nomeado em 27 de agosto de 2020, constituído pelo auditor interno e pelas 

direções dos serviços de Aprovisionamento, Gestão Financeira, Instalações e Equipamentos e 
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Tecnologias e Sistemas de Informação com o objetivo de atuar em cinco processos relevantes que 

impactam no ciclo da despesa. 

> Grupo de trabalho II, nomeado em 26 de agosto de 2021, constituído pelo auditor interno e pelas 

direções dos serviços de Gestão de Doentes, Gestão Financeira e Planeamento e Controlo de 

Gestão com o objetivo de atuar em quatro processos relevantes que impactam no ciclo da receita. 

Para além das reuniões dos grupos de trabalho I e II que decorreram ao longo de 2021, sete e duas 

reuniões, respetivamente, destaca-se também, em 2021, o acompanhamento da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas e do Conselho Fiscal que se efetivou pela realização de uma e três 

reuniões, respetivamente. 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da empresa, transcrição da 

definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas. 

No CHUC, a atividade de auditoria interna utiliza uma abordagem sistemática, alinhada com o plano 

estratégico da Instituição. Consequentemente, a função de auditoria interna pauta-se por três 

objetivos estratégicos: 

> Avaliar e efetuar recomendações apropriadas para a melhoria do processo de governação; 

> Avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria da gestão do risco; 

> Apoiar a manutenção de controlos eficazes, através da avaliação da sua eficácia e eficiência e 

promovendo uma melhoria contínua. 

Por sua vez, a gestão do risco assenta na definição e classificação dos níveis de risco previstas no 

PGRCIC, nos termos da metodologia prevista no Manual de Auditoria Interna da Administração Central 

do Sistema de Saúde.  

Em termos operacionais, utilizou-se um modelo de avaliação para proceder à enumeração das 

atividades executadas por cada área/serviço, identificando-se os seus responsáveis, associando-lhes 

uma escala de risco, a sua probabilidade de ocorrência e a apresentação de medidas preventivas. A 

combinação entre a probabilidade de ocorrência dos riscos com o impacto causado pelos mesmos 

teve como referencial a matriz infra referida. 
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As medidas adotadas de resposta ao risco e os mecanismos de controlo interno encontram-se 

enunciadas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas, nos termos das funções e responsabilidades nele definido. O grau de execução da 

implementação das referidas medidas encontra-se vertido no relatório anual sobre a execução do 

Plano. 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou 

funcional face a outros órgãos ou comissões da empresa. 

Nos termos do n.º 14 do artigo 19.º do Anexo II da Secção III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro e do n.º 6 do artigo 14.º do Regulamento Interno do CHUC, o Serviço de Auditoria Interna 

depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de Administração. 

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

De acordo com o artigo 90º do Regulamento Interno do CHUC e a Deliberação n.º 48/2021, de 27 de 

maio, o Gabinete da Qualidade e Segurança do Doente integra as seguintes áreas dispondo de equipas 

multidisciplinares: qualidade e acreditação, gestão do risco, plano de segurança interna, auditorias 

clínicas e indicadores clínicos, unidade de gestão do percurso do doente. No âmbito da gestão do 

risco, compete ao Gabinete da Qualidade e Segurança do Doente elaborar normas e implementar 

plano de melhoria que promovam a segurança dos doentes e profissionais. 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e 

jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade. 

O PGRCIC encontra-se em fase de atualização e contemplará a identificação e descrição dos principais 

tipos de riscos. Atentamente, os serviços envolvidos, em colaboração com o Serviço de Auditoria 

Interna, têm vindo a atualizar a sua matriz de risco em cumprimento das orientações do Conselho de 
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Prevenção da Corrupção, nomeadamente em contexto de contratação pública e gestão de conflitos de 

interesses. 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de 

riscos. 

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

assenta na metodologia adotada pela Administração Central do Sistema de Saúde, a qual é baseada no 

Committee of Sponsorship Organizations of the Treadway Commission, tal como se explana no 

subcapítulo VI.B.3. 

Do acompanhamento desenvolvido pelo Serviço de Auditoria Interna, destacam-se os seguintes 

trabalhos: 

> Relatório anual de execução de 2021 do PGRCIC que contempla a monitorização anual das 

matrizes de riscos e controlos; 

> Atualização do PGRCIC. 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na empresa 

relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

Nos termos do artigo 15º da Secção II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a fiscalização e 

controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial do CHUC é exercida por um Conselho Fiscal e 

por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

Em cumprimento do Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho, do Senhor Secretário de Estado da 

Saúde, o Serviço de Auditoria Interna executa, trimestralmente, um relatório de análise da execução 

financeira com os seguintes objetivos: 

> Analisar os mapas de execução orçamental; 

> Identificar e analisar os desvios à execução orçamental; 

> Analisar a evolução dos fundos disponíveis e dos pagamentos em atraso neste período; 

> Identificar eventuais riscos e / ou ameaças à boa execução prevista para o final do ano económico; 

> Explanar as principais conclusões; 

> Apresentar recomendações. 

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

como no portal do Setor Empresarial do Estado, entre Outros, nomeadamente: 

> Página eletrónica do CHUC 

http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/documentos-de-divulgacao-obrigatoria.php 
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> Página eletrónica da Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/centro-hospitalar-e-

universitario-de-coimbra-epe 

> Página eletrónica do Serviço Nacional de Saúde 

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe/ 

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

Administração Central do Sistema de Saúde, pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pelo Tribunal 

de Contas. 

C.Regulamentos e Códigos 

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a empresa 

está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. 

Indicação da hiperligação do sítio na internet da empresa onde estes elementos se encontram 

disponíveis para consulta. 

> Regulamento Interno 

O Regulamento Interno do CHUC, aprovado em 20 de novembro de 2019, homologado em 3 de 

janeiro de 2020 pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde, encontra-se publicado nos portais, interno 

e externo, do CHUC e pode ser consultado em: 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/Regulamento_Interno/Regulamento_Interno_CHUC_-

_Homologado_SES_2020.pdf 

> Regulamento sobre Comunicação de Irregularidades 

O Regulamento sobre Comunicação de Irregularidades, aprovado em 12 de agosto de 2021, encontra-

se divulgado nos portais, interno e externo, do CHUC e pode ser consultado em: 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/Auditoria_Interna/2021_RG-

15.00_Regulamento_Sobre_Comunicacao_de_Irregularidades.pdf 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple 

exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para 

consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus 

colaboradores, clientes e fornecedores. Menção relativa ao cumprimento da legislação e da 

regulamentação em vigor sobre medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo 

junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente 

colaboradores da empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, 

qualquer empresa que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa (vide artigo 47.º do 

RJSPE). 
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Na prossecução da sua missão, o CHUC rege-se por princípios orientadores de conduta que assentam em valores 

fundamentais de natureza ética. Nesse sentido, o Código de Ética estabelece, em conformidade com os 

princípios de bom governo das empresas do Setor Empresarial do Estado e demais legislações aplicáveis, um 

conjunto de regras de conduta, que norteiam os comportamentos e as atitudes dos profissionais, dos 

colaboradores e dos quadros dirigentes, face aos utentes, aos fornecedores e às entidades externas.  

Por conseguinte, nos termos do n. º1 do artigo 47º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, o 

Código de Ética do CHUC encontra-se publicado nos portais, interno e externo, e pode ser consultado 

em:  

http://www.chuc.min-saude.pt/media/docs_divulgacao_obrigatoria/Codigo_de_Etica_do_CHUC_-

_Aprovado_2013-02-28.pdf 

O Código de Ética do CHUC foi aprovado em 28 de fevereiro de 2013. Reconhecendo que, desde 

então, têm sido divulgadas orientações e recomendações, nomeadamente de organizações 

internacionais e nacionais e governamentais em matéria de ética e integridade, designadamente na 

administração pública; 

Tendo em conta: 

> O Despacho n.º 9456-C/2014, de 21 de julho - reconhece o enquadramento dos princípios 

orientadores para a elaboração do código de conduta ética dos serviços e organismos do Ministério da 

Saúde; 

> A Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, na sua atual redação - aprova o regime do exercício de funções 

por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e que determina a obrigação das entidades 

públicas abrangidas pela lei, onde se inclui o CHUC, de aprovar códigos de conduta a publicar no Diário 

da República e nos respetivos sítios na internet; 

> A Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre gestão de conflitos de interesses 

no setor público, de 8 de janeiro de 2020 – adverte para a aplicação de mecanismos de 

acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, designadamente 

manuais de boas práticas e códigos de conduta, em conformidade com o quadro legal e os valores 

éticos da organização; 

> A necessidade de harmonizar o Código de Ética à luz do atual Regulamento Interno do CHUC, 

homologado no início de 2020; 

Em agosto de 2021, o Serviço de Auditoria Interna sugeriu ao Conselho de Administração a criação de 

um grupo de trabalho para a elaboração do Código de Conduta do CHUC com o fim de incorporar 

contributos das áreas diversas, idealmente áreas representativas, sob o compromisso da gestão de 

topo.  
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O Serviço de Auditoria Interna sugeriu ainda que o Código de Conduta reúna um conjunto de 

diretrizes, regras e normas, com base nos valores e princípios do CHUC, com o intuito de influenciar 

transversalmente a tomada de decisões e de orientar a sua relação com as partes interessadas 

internas e externas, trabalhadores, utentes, fornecedores, comunidade – (ética), bem como estimular 

os comportamentos que pretende incutir nos trabalhadores (conduta). 

Mais se reconhece que a elaboração do Código de Conduta, a concretizar em 2022, contribuirá para 

alavancar uma cultura de maior responsabilização, a clarificar responsabilidades, direitos e obrigações, 

a facilitar a resolução de problemas e conflitos e a criar um clima de integridade e excelência no CHUC. 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para 

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

(cometida por Clientes ou Terceiros), com a data da última atualização, assim como a identificação 

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

legislação e da regulamentação em vigor, relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração 

do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 

2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na 

internet da empresa onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do 

PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

Tal como referido no subcapítulo VI.A.3, o PGRCIC é objeto de monitorização e a avaliação do 

respetivo grau de execução, estando em elaboração o respetivo relatório para o ano de 2021. 

 

D.Deveres especiais de informação 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a empresa se 

encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira 

(vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras empresas, mesmo 

nos casos em que assumam organização de grupo; 

Não existem. 

b)Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas 

de correção aplicadas ou a aplicar; 

ACSS – Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

ACSS – Serviços On-Line – Unidade de Organização e Gestão Financeira (UOGF) 
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c)Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as 

fontes de financiamento; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

d)Orçamento anual e plurianual; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

e)Documentos anuais de prestação de contas; 

ACSS – SICA 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 

fiscalização. 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a empresa se 

encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da 

função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de 

cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, 

de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi 

salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do 

desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide 

n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). 

DGTF – Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) 

 

E.Sítio na Internet 

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a empresa (vide 

artigo 53.º do RJSPE): 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

http://www.chuc.min-saude.pt/ 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe 

b)Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/Hospital_18_2017_estatutos.pdf 
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c)Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem 

como as respetivas remunerações e outros benefícios; 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe 

d)Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

http://www.chuc.min-saude.pt/paginas/informacoes/institucionais/relatorios-contas.php 

e)Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da prestação de 

serviço público; 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-

empresas/entity/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três 

exercícios. 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chuc/chuc_eEsforco_financeiro_publico

_2019_06_05_2020.pdf 

 

F.Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

1. Referência ao contrato celebrado com a empresa pública que tenha confiado à empresa a prestação de 

um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do 

artigo 48.º do RJSPE). 

Em 19 de fevereiro de 2021, a ACSS, a ARSC e o CHUC, celebraram o Acordo Modificativo ao Contrato-

programa - 2021, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2021, que prorrogou para 2021 o 

Contrato-programa que definia os objetivos do plano de atividades estabelecido para o triénio 2017-

2019, celebrado, a 30 de dezembro de 2016. Este Acordo Modificativo definiu as orientações e 

objetivos de gestão no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, em termos de produção 

contratada, a respetiva remuneração, os custos e incentivos institucionais atribuídos em função do 

cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira. O documento encontra-se 

disponível em https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-

2021-CHUC.pdf 

Em fevereiro de 2022, foi validada e remetida à ARSC a Adenda ao Acordo Modificativo com vista ao 

reajustamento do volume contratado, face às circunstâncias excecionais decorrentes da pandemia 

COVID-19 que afetou e condicionou significativamente a atividade assistencial. 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da 

função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 
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2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE), das quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de 

metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo 

penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros 

destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço 

financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado 

em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do 

serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar 

evidência do seguinte:  

a) que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de 

serviço público;  

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao 

membro do Governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e  

c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 

1 do artigo 48.º do RJSPE. 

Ver Ponto 1. Anterior. 

O CHUC obriga-se igualmente a submeter na plataforma SICA a proposta de dados referentes aos 

cuidados prestados nas suas diversas linhas de produção. 
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VII.Remunerações 

A.Competência para a Determinação 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos 

membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da empresa. 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março (diploma que aprova o novo 
estatuto do gestor público), alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro e Decreto-Lei n.º 
39/2016, de 28 de julho

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro (que 
aprovou os critérios de determinação do vencimento dos gestores 

públicos)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro (que 
aprovou os critérios de determinação do vencimento dos gestores das 

entidades públicas integradas no Serviço Nacional de Saúde)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março (o 
CHUC é classificado como empresa do grupo B sendo a respetiva 

percentagem efetiva do valor padrão de 85%)

Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho (reduz a remuneração fixa mensal 
ilíquida dos gestores públicos, a título excecional em 5%), medida 

prorrogada pelo Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março e Decreto-Lei n.º 
33/2018, de 15 de maio

Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio (estabelece as disposições 
necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018), 

especificamente a prorrogação da vigência do artigo 134.º do Decreto-Lei 
n.º 25/2017, de 3 de março (estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2017), nos termos do 
faseamento previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2018) mantido pelo n.º 2 do artigo 
16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 

2019)

Conselho Fiscal
Despacho n.º 12125/2021 do SET e SES, de 3/12/2021, publicado no 

DR, 2.ª Série, de 14/12/2021

SROC Despacho de Nomeação, n.º 12125/2021, de 14 de dezembro

Despacho por deliberação do Conselho de AdministraçãoRemuneração dos dirigentes

Remuneração dos membros 
dos órgãos sociais

Conselho de 
Administração

 

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atua is ou 

potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a empresa, designadamente na 

aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).  

O Plano de Prevenção e Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e de infrações conexas) do CHUC 

contempla uma parte dedicada a esta matéria. 
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3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão de 

administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões 

que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 

realizadas. 

Em anexo ao presente relatório constam as declarações dos membros do Conselho de Administração 

em como se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. 

 

B.Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 

coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

Não aplicável. 

 

C.Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

As remunerações dos membros do Conselho de Administração encontram-se definidas nos termos dos 

diplomas enunciados no capítulo A “Competência para a Determinação”, ponto 1. 

Aos membros dos Conselhos de Administração das entidades públicas integradas no SNS, aplica-se o 

estatuto de gestor público e, consequentemente as respetivas remunerações, de acordo com o artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março (diploma que aprova o novo estatuto do gestor 

público), alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de 

janeiro e Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho. 

As remunerações dos membros dos órgãos sociais obedecem ao disposto no n.º 5 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do 

vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no SNS), e à classificação atribuída pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, alterada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro. Por conseguinte, o CHUC é classificado como 

empresa do grupo B sendo a respetiva percentagem efetiva do valor padrão de 85%. 

Assim, a remuneração do Presidente do Conselho de Administração resulta da aplicação de 85% do 

valor padrão (vencimento mensal ilíquido do Senhor Primeiro-Ministro) paga 14 vezes ao ano, a que 

acresce o abono mensal de despesas de representação pago 12 vezes ao ano.  
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Relativamente aos Vogais Executivos, a remuneração corresponde a 80% da remuneração do 

Presidente do Conselho de Administração paga 14 vezes ao ano, a que acresce o abono mensal de 

despesas de representação pago 12 vezes ao ano.  

O Vogal Executivo com funções de Diretor Clínico, nos termos do Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de 

agosto, pode optar pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva 

especialidade médica, acrescido do abono mensal de despesas de representação. 

Em consequência da sobreposição das reduções remuneratórias aos valores resultantes da aplicação 

do estatuto do gestor público, a saber de 5%, prevista na Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho e da 

“clausula travão”, nos termos do disposto no n.º 21 e n.º 22 da Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 16/2012, de 14 de fevereiro que impossibilitava ultrapassar o valor remuneratório percebido, 

enquanto durasse a ajuda externa ao País, os valores remuneratórios processados foram os seguintes: 

Vencimento 
mensal

Despesas 
representação

Total

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 
2020-22, a partir de 

25-06-20
4.878,93 €           1.951,57 €           6.830,50 €           

Dr. Nuno Miguel Lopes Andrade Almeida Deveza
2020-22, a partir de 

25-06-20
n.a. 1.561,26 €           n.a.

Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.903,14 €           1.561,26 €           5.464,40 €           

Dr. Pedro Miguel Monica Monteiro Simões
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.903,14 €           1.561,26 €           5.464,40 €           

Dra. Célia Maria Ferreira Tavares Cravo
2020-22, a partir de 

25-06-20
3.903,14 €           1.561,26 €           5.464,40 €           

Nome Mandato

Redução dos vencimentos dos gestores 
públicos e equiparados 

(artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho; 
RCM n.º 16/2012, de 14 de fevereiro)

 

Contudo, no seguimento dos esclarecimentos da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, em 

julho 2020, cumpriu-se executar o disposto no n.º 1 do artigo 182.ª do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 

de maio (estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018), 

especificamente a prorrogação da vigência do artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março 

(estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2017), nos termos do 

faseamento previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2018) mantido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 

(Orçamento do Estado para 2019). 

Por conseguinte, por eliminação dos normativos acima descritos, nos termos da legislação em vigor, a 

tabela remuneratória dos Gestores Públicos passou a ser a seguinte:  



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  67/128 
 

Cargo Anos
Vencimento 

mensal
Despesas 

representação
Total

Presidente (Empresa do grupo B) 2021 4.878,93 €          1.951,57 €          6.830,50 €            

Vogal (80% do vencimento do respetivo Presidente) 2021 3.903,14 €          1.561,26 €          5.464,40 €            
 

As remunerações dos membros do Conselho de Administração foram atualizadas em setembro 2020 e 

os devidos efeitos retroativos concretizados, conforme o previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro mantido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro, ou seja, 25% de 01-01-2018 a 31-08-2018, 50% de 01-09-2018 a 30-04-2019, 75% de 01-05-

2019 a 30-11-2019 e 100% a partir de 01-12-2019, em outubro 2020. 

A remuneração do Órgão de Fiscalização foi fixada no próprio Despacho de Nomeação, n.º 

12125/2021, de 3 de dezembro de 2021, não auferindo os elementos deste órgão qualquer outro tipo 

de benefícios proporcionados pelo CHUC. 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos 

objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da empresa. 

As remunerações são definidas por normativos legais emanados pelo Governo, sem qualquer 

intervenção dos membros do Órgão de Administração. 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de 

atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Não obstante, a previsão de uma componente variável da remuneração, constante nos Contratos de 

Gestão, celebrados entre o Estado Português e os membros do Conselho de Administração, nos termos 

do disposto nos artigos 1.º e 6.º do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro e nos 

artigos 13.º, 18.º e 30.º do Estatuto do Gestor, em função do valor apurado para um Indicador Global 

de Desempenho, evidencia-se que no decorrer do ano 2021 não ocorreu qualquer pagamento de 

natureza variável. 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento. 

Não aplicável. 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de 

atribuição de prémio. 

Ver ponto 3. 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e 

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

Não aplicável. 
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D.Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros 

do órgão de administração da empresa, proveniente da empresa, incluindo remuneração fixa e 

variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo 

ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar segundo os 

formatos seguintes: 

 

Vencimento 
Despesas 

Representação

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos S B 4.878,93 1.951,57

Dr. 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

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões S B 3.903,14 1.561,26

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo S B 3.903,14 1.561,26

Membro do Conselho de Administração

Estatuto Gestor Público

Fixado
Classifica

ção

Remuneração mensal bruta 
(€) 

 

(*) O Gestor opta pelo vencimento inerente à sua atividade profissional, no âmbito da respetiva especialidade médica 

 

Fixa Variável Valor Bruto

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 91.727,93 0,00 91.727,93

Dr. Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza 76.406,02 0,00 76.406,02

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 73.379,08 0,00 73.379,08

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 73.379,08 0,00 73.379,08

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 73.340,01 0,00 73.340,01

388.232,12

Membro do Conselho de Administração

Remuneração Anual 2021 **(€)

 

(**) O valor da remuneração fixa corresponde a remuneração base + subsídios férias e natal + despesas de 

representação 
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Valor/Dia
Encargo 

Anual
Identificar

Encargo 
Anual

Identificar Valor

Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 4,77 1.049,40 CGA 21.785,38 0 - 0

Dr. Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza *** 4,77 1.016,01 CGA 18.146,43 0 - 0

Enf.ª  Áurea da Cruz Flamino Andrade 4,77 1.244,97 CGA 17.427,53 0 - 0

Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões 4,77 1.063,71 SS 17.427,53 0 - 0

Dr.ª Célia Maria Ferreira Tavares Cravo 4,77 1.125,72 CGA 17.418,25 0 - 0

4.374,09 74.786,88 0 0

Regime de Proteção 
Social

Encargo 
Anual 

Seguro de 
Vida

Membro do Conselho de Administração

Benefícios Sociais (€)

Subsídio de  
Refeição

Outros

 

(***) A remuneração não inclui abonos relativos a trabalho extraordinário, no serviço de urgência, inerente à atividade 

profissional clínica 

 

2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não aplicável. 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios 

e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não aplicável. 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 

cessação das suas funções durante o exercício. 

Não foram pagas, nem são devidas, indemnizações a ex-administradores executivos. 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros 

do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já 

conste esta informação. 

Remuneração Anual 2021 (€)

Bruta

Prof.ª Doutora Ana Isabel Calado da Silva Pinto 19.125,54

Dr. José Henrique Rodrigues Polaco 14.343,98

Dr. Francisco José Cunha Fachada 14.343,98

Dr.ª Teresa Isabel Carvalho Costa (Suplente) -

Membro do Conselho Fiscal

 

6.Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral. 

Não aplicável. 
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VIII.Transações com Partes Relacionadas e Outras 

1.Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

Dada a sua natureza, o CHUC efetua transações com entidades relacionadas sendo que as mais 

relevantes são as decorrentes dos serviços assistenciais prestados a beneficiários do SNS, objeto de 

contratualização com a Tutela e traduzidas em Contrato-programa. Da atividade assistencial prestada 

aos beneficiários do SNS, resulta a faturação à ACSS. O Contrato-programa é controlado e avaliado pela 

ARSC, pela ACSS e ainda pela Direção Geral do Orçamento em observância com o estipulado no 

Orçamento Económico. 

2.Informação sobre outras transações: 

a)Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 

O CHUC, no ano 2021, regeu-se, no âmbito da contratação pública, pelos diplomas legais que a 

regulamentam, em particular o Código dos Contratos Públicos (CCP), a 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 que se manteve em vigor no ano 2021.  

O Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de Março, e a Lei nº 1-A/2020, de 20 de março, permitiram, às 

entidades prestadoras de cuidados de saúde do SNS, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, 

recorrer a aquisições céleres de equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos 

suspeitos e ao tratamento de sintomas e complicações associadas à COVID-19 assegurando 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, ainda mais porque 

no ano 2021 o número de doentes com a patologia COVID-19 que acorreu ao CHUC aumentou 

exponencialmente. 

De entre outras, foram adotadas pelo CHUC as seguintes medidas:  

> A aplicabilidade do critério material de escolha do procedimento por 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; 
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> O limite de aplicação do “ajuste direto simplificado” (artigos 128.º e 129.º do CCP) de € 5.000,00 

para € 20.000,00; 

> A não aplicabilidade das 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. A comunicação das adjudicações, para além de o ser no portal dos contratos públicos, é feita 

também no Serviço de Recolha e Validação de Informação (SRVI); 

> A produção de efeitos do contrato independentemente da sua publicitação, no portal dos 

contratos públicos, na sequência de ajuste direto, prevista no artigo 127.º do CCP, não obstante 

manter-se obrigatória; 

> O recurso a adiantamentos do preço com dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do 

CCP, sempre que estejam em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador económico, 

dos bens e serviços; 

> Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de fiscalização sucessiva previstos na Lei 

n.º 98/97, de 26 de agosto, a isenção da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, tendo os contratos 

sido remetidos ao Tribunal de Contas, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração. 

 

Os procedimentos pré-contratuais foram efetuados ao abrigo do CCP e da legislação acima referida, 

sempre que se tratou de aquisição urgente no âmbito da prevenção e mitigação da COVID-19. 

Recorreu-se simultaneamente a compras centralizadas de medicamentos efetuadas pelos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS) e pela Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, bem como a procedimentos ao abrigo de Acordos-Quadro das mesmas 

entidades. 

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 Material de Consumo Clínico, Hoteleiro, Administrativo e Manutenção e 

Conservação, 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. De referir o início de 

procedimentos por concurso público para diversos materiais de manutenção e conservação.   
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No ano 2021 o Serviço de Aprovisionamento do CHUC desenvolveu procedimentos de aquisição, 

tipificados no Código dos Contratos Públicos, num total de 342.338.332,72€. 

 

 

 

b)Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado; 

> Contratação de diárias de doentes com problemas de saúde mental – ADFP/Solar das Chãs/Casa de 

Saúde Rainha Santa Isabel; 

> Aquisição de serviços de internamento - camas de cuidados continuados – Residências Montepio, 

Serviços de Saúde, S.A.; 

> Protocolo de articulação em cuidados paliativos – Hospital Arcebispo João Crisóstomo – 

Cantanhede; 

> Cravo, Forte e Antão - Revisor Oficial de Contas; 

> Prestação de Serviços de Limpeza - SUCH; 

> Prestação de Serviços de Tratamento de Roupa – SUCH; 

> Prestação de Serviços de Alimentação - SUCH; 

> Contratos de Manutenção de Instalações, HSC, Instalações Elétricas dos HUC, Instalações 

Mecânicas e Equipamentos Gerais – SUCH; 
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> B-On - Biblioteca Digital; 

> Prestação de Serviços de Acolhimento em Lar Temporário – Santa Zita; 

> Serviços Postais – CTT; 

> Serviços de Policiamento – PSP; 

> M8 Alliance – Quota anual; 

> Contrato de Fornecimentos de Água – AC, Águas de Coimbra; 

> Contratação de Prestadores de Serviços Médicos; 

> INCM - Vinhetas e anúncios; 

> Aquisição de derivados do plasma - Instituto Português do Sangue e da Transplantação. 

c)Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% dos 

fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

 

Fornecedor  Valor da Prestação C/IVA

Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
(SUCH)                                       

                      20.269.105,85 €

Casa de Saúde Rainha Santa Isabel                                                                       5.419.939,00 €

Endesa Energia S.A. Sucursal Portugal                                                                 3.776.787,97 €

Grupo 8 - Vigilância e Prevenção Electrónica, LDA                                                       3.510.708,53 €

Galp Power, SA (Petrogal)                                                                               1.631.859,12 €

AC, Águas de Coimbra, E.M.                                                                              1.530.356,88 €

Total > 1.000.000,00€                      36.138.757,35 €

Total da Rúbrica de Serviços (62)                      62.153.795,24 €

% da Amostra 58%  
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IX.Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e 

ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do 

relatório onde já conste esta informação: 

1.Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

Cf. Capítulo II, ponto 3, do presente relatório. 

2.Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a 

salvaguardar normas de qualidade. 

A análise de contexto para elaboração do plano estratégico permitiu identificar 6 desafios: 

> Evolução demográfica; 

> Elevada diferenciação; 

> Satisfação dos profissionais, atração e retenção do talento; 

> Articulação com cuidados de saúde primários e continuados; 

> Adequação e atualização tecnológica dos equipamentos e dos espaços físicos; 

> Equilíbrio financeiro. 

Neste desidrato, o CHUC atuou em conformidade com os compromissos ambientais e sociais assumidos 

pelo Estado português, aplicados à gestão integrada de todas as valências do Centro Hospitalar, sempre 

de forma a garantir a eficiência económica e financeira, num contexto de prestação de serviços de 

elevada qualidade.  

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos 

termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores 

(vide artigo 49.º do RJSPE); 

A política de responsabilidade social inerente à missão, visão e valores da organização, assenta em 

princípios que promovem a igualdade de direitos e oportunidades, respeito pelo individuo, 

aplicação da lei e respeito pelos seus representantes e apelo à confiança e rigor nas relações 

empresariais. Igualmente se pretende a maximização e o aproveitamento das oportunidades de 

trabalho e incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional. 

Na esfera do profissional de saúde, destacam-se: 
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> Ações que decorreram no âmbito da informatização, a desmaterialização da informação de 

processos novas versões ao nível do software de forma a permitir uma melhor operacionalidade e 

comunicação com os doentes, bem como o estimulo para a aquisição de competências através da 

formação contínua e outros assuntos considerados relevantes: 

.Preparação de uma nova ferramenta de comunicação interna, o workplace do CHUC, uma nova 

abordagem na criação e atualização de conteúdos, mais colaborativa e interativa. 

 

 

 

.Participação no webinar, promovido pela SPMS, dedicado à atividade de telemonitorização no SNS, 

com o objetivo de apresentar o estado atual da telemonitorização nas unidades de saúde do SNS 

(nomeadamente hospitalares); sistematizar a informação sobre a contratualização e o 

financiamento desta atividade; perspetivar a normalização da atividade de telemonitorização, 

como forma de garantir transversalmente a qualidade do serviço prestado; e demonstrar a 

relevância da evolução tecnológica no acompanhamento de utentes; 

.Promoção de um vídeo sobre Prevenção de Úlceras por Pressão, no Dia Mundial da Saúde, pelo 

Grupo de Prevenção de Úlceras por Pressão do CHUC, um novo paradigma, uma 

responsabilidade acrescida: na qualidade dos cuidados à pessoa doente e no desempenho dos 

profissionais ao usarem Equipamentos de Proteção Individual; 

.Sinalização do Dia Mundial de Higiene das Mãos num ano particular, em que a pandemia tocou a 

vida de todos os cidadãos e a HIGIENE DAS MÃOS emergiu como uma das medidas 

determinantes para o controlo das cadeias de transmissão e para a prevenção e controlo das 

infeções; 
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.Promoção de uma sessão sobre "O Que Esperar do Serviço de Documentação e Informação 

Científica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra: Apresentação dos Serviços 

Tradicionais, Novos Serviços e Novos Recursos"; 

.Realização da segunda sessão das Conferências Adriano Vaz Serra, uma iniciativa no sentido da 

divulgação da obra de um autor e o seu contributo no desenvolvimento da Psiquiatria e 

Psicologia, integradas no plano de formação dirigido aos profissionais de Saúde Mental. Esta 

segunda sessão foi dedicada à conhecida psicanalista austríaca, Melanie Klein; 

.Disponibilização de consulta de Burnout numa iniciativa do Centro de Responsabilidade Integrada 

de Psiquiatria, em colaboração com o Serviço de Saúde Ocupacional, enquanto reforço da 

disponibilidade para apoiar os profissionais que precisassem de suporte psicológico ou 

psiquiátrico; 

.Realização da Sessão Híbrida "Literacia em Saúde, Um Desafio Emergente - A Centralidade no 

Cidadão", no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Literacia. 

> Ações de agradecimento desenvolvidas em prol dos profissionais do CHUC 

.Atuação ao vivo da fadista Cuca Roseta no âmbito da iniciativa "Música com Esperança", em forma 

de agradecimento aos profissionais de saúde pelo serviço prestado na pandemia; 

.Agradecimento dos alunos do 4º ano do Colégio Tickles do Porto pela prestação na luta contra o 

COVID 19; 

.Apresentação de espetáculo musical enquadrado na Semana Cultural da Universidade de Coimbra 

do Grupo de Fados Pardalitos do Mondego, como agradecimento pelo trabalho e empenho no 

combate à pandemia; 

.Organização de serenata pela Direção Geral da Associação Académica de Coimbra, em honra dos 

profissionais de saúde; 

.Homenagem no dia da mulher em vídeo gravado com António Zambujo, Bárbara Tinoco, Luis 

Represas e Quatro Meia; 

.Organização de sessão Clínica Plenária do CHUC teve lugar no dia 15 de dezembro de 2021, 

subordinada ao tema "Patologia Cerebrovascular no CHUC". Foi uma sessão híbrida que decorreu 

no Anfiteatro 2 dos Auditórios do polo HUC-CHUC e por videoconferência na plataforma Teams. 

Na esfera do utente, destacam-se: 

> A contribuição para a promoção de maior inclusão social e melhor emprego, onde o CHUC assumiu 

o papel, enquanto entidade formadora, na medida "Inclusão ativa de população com 

deficiência/incapacidade - Qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade" do Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).  
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No contexto de atualização e recuperação das competências pessoais e profissionais de pessoas com 

doença mental, para facilitar a sua participação ativa numa atividade profissional, foram abrangidos 

131 formandos, num total de 5995 dias de formação. 

Designação do Curso
Formandos 
Abrangidos

Volume de 
Formação (horas)

Dias de 
Formação

Assistente Administrativo/a 21 10401 1487
Auxiliar de Limpeza e Cozinha 25 4725 675
Empregado/a de Andares 13 6175 882
Operador/a Agrícola 20 3940 563
Operador/a de Jardinagem 18 6650 951
Operador/a Gráfico/a de Acabamentos 12 4689 670
Pasteleiro/a - Padeiro/a 22 5385 769
Total 131 41963 5995  

> A disponibilização da APP My CHUC que permite ao utente ter acesso a várias funcionalidades:  

.Receber a convocatória de marcação de consultas; 

.Solicitar a emissão de relatórios clínicos; 

.Solicitar a emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos (para doentes oncológicos 

recém diagnosticados); 

.Solicitar reagendamentos ou cancelamento de consultas; 

.Aceder a comprovativos de episódio; 

.Visualizar os seus agendamentos; 

.Verificar a sua inclusão em lista de espera para consulta e para cirurgia; 

.Consultar o seu histórico no CHUC; 

.Aceder aos tempos de espera nos Serviços de Urgência do CHUC; 

.Aceder a conteúdos informativos gerais e específicos do CHUC. 
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> A dimensão humana e o respeito pelo doente na estratégia de acolhimento/interação da 

sociedade civil concretizada nos seguintes eventos: 

.Com a pergunta “O que é importante para si?”, e outras perguntas semelhantes, pretendeu-se 

assinalar o que poderia e deveria ser uma prática diária do Centro Hospitalar, para que passem a 

ser feitas regularmente em contexto de consulta, no internamento e ou durante os exames de 

diagnóstico; 

.Comemorou-se a 5 de novembro o Dia Mundial do Cuidador Informal e à semelhança dos anos 

anteriores o Grupo da Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde de Enfermagem do 

CHUC realizou um evento para dar voz ao cuidador; 

.Comemorou-se o Dia do CHUC que incluiu a divulgação do Plano de Desenvolvimento Estratégico. 

 

b)Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por 

princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em 

vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do RJSPE);   

O Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública para o período até 2030 (ECO.AP 

2030) que determina metas no domínio da eficiente utilização de recursos energéticos e hídricos e 

na mitigação da produção de resíduos, na Administração Pública Portuguesa, em total alinhamento 

com os compromissos assumidos por Portugal, vertidos no Plano Nacional Energia e Clima 2030 

(PNEC 2030), bem como no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), norteou a 
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continuidade da aplicação das políticas de sustentabilidade, a promoção da eficiência energética, o 

funcionamento mias eficaz das instalações técnicas e o respeito pelas normas de princípio de boas 

práticas. 

Neste sentido, destacaram-se as seguintes ações: 

> Diminuição e racionalização do elevado consumo energético decorrente da atividade hospitalar 

e consequentemente, diminuição das emissões de co2 

.Continuação da política de substituição gradual da iluminação existente por sistema de 

iluminação LED e instalação de sensores de movimento, conseguindo assim uma alguma 

poupança no consumo energético. A iluminação por LED é já predominante em todo o CHUC; 

.Substituição de equipamentos obsoletos por outros de maior eficácia e de menor consumo. 

> Concretização de projetos com vista à proteção ambiental e eficiência energética 

.Substituição das coberturas em fibrocimento dos edifícios do Hospital Geral e do edifício dos 

Serviços de Gestão Hoteleira em Celas, no valor de 96. 249,90€; 

.Atualização do Sistema de Gestão Técnica Centralizada do Hospital Pediátrico, valor de 

9.839,61€; 

.Instalação de portas automáticas no serviço de Urgência da Maternidade Dr. Daniel de Matos e 

no edifício dos Queimados, no valor aproximado de 10.000€, medida que visa um melhor 

isolamento térmico dos espaços interiores; 

.Aplicação de isolamento na laje de cobertura do edifício de Ortopedia A, no valor de 23.914€; 

.Isolamento de fachadas no edifício de Ortopedia A, no valor de 58.921€; 

.Substituição de caixilharia no piso 0 e piso 1 do Hospital Geral, no valor de 23.808,52€. 

 

Destacam-se, também, medidas tendo em vista medidas de proteção ambiental e eficiência 

energética, a implementar em 2022, com início de procedimento em 2021: 

> No âmbito do programa POSEUR, o Serviço de Instalações e Equipamentos deu colaboração à 

empresa DDN - Gestão de Projetos, na preparação dos projetos e cadernos de encargos para 

implementação das seguintes medidas conducentes à eficiência energética no polo Hospital Geral 

.Instalação de Sistema fotovoltaico em autoconsumo no Hospital Geral, no valor de 300.000€; 

.Aquisição e Instalação de produção de águas quentes sanitárias e equipamentos de 

esterilização, com instalação de nova central térmica, no valor de 562.000€; 

.Aquisição e instalação de equipamentos AVAC, no valor de 700.000€; 

.Empreitada de substituição de vãos envidraçados, no valor de 280.000€; 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  81/128 
 

.Instalação de lâmpadas com tecnologia LED e sensores de movimento, no valor de 86.248,95€ 

(caderno de encargos elaborado pelo Serviço de Instalações e Equipamentos com proposta 

em fase de adjudicação). 

Todas as medidas elencadas se enquadram numa política de aproveitamento e racionalização de 

recursos naturais, e de promoção da eficiência energética e de modernização técnica.  

Resta ainda salientar que, na sequência da participação iniciada no ano de 2018, o CHUC 

prosseguiu com a implementação do conceito de economia circular, nas iniciativas que estão a ser 

promovidas pela OCDE e pela Comissão Europeia.  

c)Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE); 

No que respeita à política de igualdade seguida, o CHUC dá cumprimento à alínea h) do artigo 9.º 

da Constituição, às disposições legais relativas ao Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro e ao 

Plano de Promoção de uma Política para a Igualdade do CHUC.  

Enquanto entidade empregadora do Setor Empresarial do Estado, promove ativamente uma 

política de igualdade de oportunidades entre Homens e Mulheres no acesso ao emprego, na 

progressão profissional e ao nível remuneratório, no sentido de evitar toda e qualquer forma de 

discriminação, garantindo uma governança que integre o combate à discriminação em razão do 

género, assegure o reforço da igualdade e da coesão social e o fortalecimento da conciliação entre 

a vida profissional, familiar e pessoal. 

Assume-se não existir qualquer desigualdade de procedimentos entre mulheres e homens no que 

diz respeito ao recrutamento e seleção; formação; gestão de carreiras e remunerações; conciliação 

entre a vida profissional, familiar e pessoal; benefícios diretos a profissionais e familiares; e 

proteção na maternidade, paternidade e assistência à família, condição assegurada, sem prejuízo 

do que consta em diplomas próprios ou convenção coletiva de trabalho, pelos regulamentos de 

Horários de Trabalho e de Assiduidade, de Recrutamento e Seleção de Trabalhadores a Contratar 

por Contrato de Trabalho e pela Política de Gestão de Recursos Humanos. 

No CHUC existe uma elevada taxa de feminização, sendo que existem 6.295 profissionais do 

género feminino (75%), sendo no Pessoal Dirigente e Pessoal Médico que se assiste a uma 

distribuição mais equitativa entre mulheres e homens, 47% vs. 53% e 60% vs. 40%, 

respetivamente. 

d)Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme 

estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à 
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elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/2014, de 7 de março; 

Ver ponto anterior (ponto 3-C). 

e)Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem ser 

orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o 

estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus 

trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 

50.º do RJSPE); 

As políticas de gestão de recursos humanos do CHUC decorrem das orientações vinculativas legais. 

Apesar dos limites impostos pelos referidos normativos legais, destaca-se a preocupação com o 

respeito pela dimensão humana e o respeito pelas pessoas na estratégia aplicada nesta área, bem 

como a valorização, o emprego e a progressão na carreira.  

Em concreto, a valorização profissional é prosseguida de forma a potenciar o pleno 

aproveitamento dos trabalhadores, concomitantemente com a identificação das necessidades dos 

diferentes órgãos e serviços. Deseja-se que reflita uma mudança de paradigma, deixando de ser o 

cumprimento de uma obrigação legal, para passar a ser visto como uma ferramenta de valorização 

do capital humano. 

Em 2020, não se procedeu ao levantamento de necessidades de formação para o ano de 2021, 

com a concordância do CA, uma vez que, devido à pandemia COVID 19, não foi possível realizar 

grande parte das ações POISE planeadas para 2020, as quais transitaram para 2021 (total 

acumulado de 74). De acordo com o previsto no “Procedimento Geral Formação Contínua”, as 

necessidades formativas que emergiram, ao longo do ano, foram acomodadas na atividade anual 

executada e em função das orientações e prioridades definidas superiormente. 

A formação realizada em todos os polos do CHUC foi dirigida aos profissionais do CHUC e alargada, 

também, a participantes externos. Concretizaram-se 1543 intervenções formativas, tendo havido 

18129 participações por parte de formandos internos e envolvidos 4709 profissionais da 

Instituição. Os formandos externos foram 127.  

Em 2021, não obstante os dois períodos de suspensão (janeiro a 27 abril e dezembro) da atividade 

presencial, devido à COVID, houve um aumento da atividade formativa presencial. 

A comparação dos valores do relatório da atividade de 2020 - que não incluiu a formação em 

serviço (FS), pelo facto de aquela estar em atraso por parte dos serviços que a promoveram, 

aquando da data de reporte de dados, pelo SF - com os dados de 2021 (excluída a FS), salienta um 

aumento relativamente a cada grupo profissional, no volume de formação (exceto Assistentes 

Operacionais) e nº de participações de formandos internos.  
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Regista-se que o pessoal religioso não frequentou qualquer formação no ano de 2021 (tinham tido 

5 participantes no ano de 2020), enquanto que as categorias profissionais pessoal de informática ( 

2), pessoal técnico  (1) e outros (1), sem formação em 2020, participaram na formação realizada em 

2021. 

Total de 
Participações 
de Formandos

Volume de Horas 
Formação Total

Total de 
Participações 
de Formandos 

Volume de Horas 
Formação Total

Pessoal de Enfermagem 11327 24914,04 7628 18088,07

Pessoal Médico 3616 5523,72 2953 3678,92

Pessoal Assistente Operacional 1680 3709,74 1050 4463

Pessoal Assistente Técnico 498 2386,5 54 80

Pessoal Técnico Superior das Áreas 
Diagnóstico e Terapêutica

477 1611,48 324 1117,68

Pessoal Técnico Superior 273 533,96 166 249,95

Pessoal Técnico Superior de Saúde 132 373,23 67 67,4

Pessoal Docente 96 107,23 79 79,68

Pessoal Dirigente 26 121 3 5,5

Pessoal de Informática 2 4 0 0

Pessoal Técnico 1 1 0 0

Outros 1 1,33 0 0

Pessoal Religioso 0 0 5 10

Totais 18129 39287,23 12329 27840,2

2021 2020

Grupo profissional                 

 

Destacam-se ainda outras atividades/iniciativas nas quais o Serviço de Formação esteve envolvido 

ativamente, designadamente as seguintes: 

> Organização e realização conjunta com o Centro Qualifica do Serviço de Formação de Coimbra do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP, de 10 sessões de “Divulgação do Programa Qualifica 

- Certificação Escolar/Profissional no CHUC”, nos polos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), 

Hospital Pediátrico (HP) e Hospital Geral (HG); 

> Colaboração com a Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios e o com o Serviço de 

Pneumologia, na organização, realização e certificação da formação híbrida “Curso de Ventilação Não 

Invasiva no Doente Cirúrgico (29 de janeiro e 5-12 fevereiro 2021); 

> Colaboração com a Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios, na organização, realização e 

certificação da formação híbrida "Ecografia Point-of-Care: A Perspetiva do Cirurgião" (7 e 9-12- 16 de 

abril 2021); 

> Colaboração com o Serviço de Imagem Médica, na certificação do webinar “Inteligência Artificial; 

> Colaboração com o grupo institucional da “Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde de 

Enfermagem”, na certificação do webinar “Literacia em Saúde, um Desafio Emergente – A 

Centralidade no Cidadão” (8 de setembro); 

> Colaboração com o Centro de Investigação e Formação Clínica do HP, na certificação do Módulo I 

(Urgência e Infeciologia) e II (Reanimação e Outras Intervenções Emergentes), inseridos no 6º Curso de 

Formação para Internos HP (2021); 
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> Colaboração com o grupo institucional Nursing Share, na certificação das sessões híbridas; 

> Assinatura do protocolo com a Serviços Partilhado do Ministério da Saúde (SPMS) (13 de agosto) 

que permitiu a participação, respetivamente de médicos e AT na formação promovida pela Academia 

SPMS, “Workshop "SClínico Hospitalar- Módulo Urgência Formação de Key Users", “Digital Learning | 

SClínico Hospitalar - Módulo Urgência - Perfil Técnico (CHUC)”, associada à implementação do 

SCLINICO no Serviço de Urgência; 

> Assinatura do Protocolo a Universidade Aberta (28/05); 

> Presença em duas reuniões online (20/07 e 28/09) para participar na constituição da Associação 

das Unidades de Formação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e na realização de encontro de Centros 

de Formação SNS (previsto para abril de 2022), tendo o CA viabilizado (05/08) a prossecução do 

envolvimento do CHUC/SF na referida iniciativa. 

A política de valorização e profissionais de saúde reflete-se ainda na congregação de atividades de 

ensino. A Instituição recebe alunos e estagiários para ensino universitário de Medicina (549 médicos 

internos de internato de formação especializada e 96 médicos internos de formação geral) e promove 

e articula os estágios curriculares de áreas de Ciências de Saúde. 

 

f)Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que foi 

salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via de investigação, 

inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide 

n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação 

de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da 

exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, 

etc.). 

A competitividade da empresa, pela via da investigação, inovação, desenvolvimento e da 

integração de novas tecnologias no processo produtivo, encontra-se prevista transversalmente nos 

Eixos do Plano Estratégico do CHUC, em particular nos Eixos Ensino, Investigação e Diferenciação e 

Transformação Digital. Refiram-se as diversas iniciativas que consubstanciam os objetivos 

definidos: 

> Consolidar o Centro Académico e Clínico de Coimbra CHUC-UC; 

> Potenciar programas e projetos de investigação translacional e reforço dos ensaios clínicos; 

> Dinamizar um Cluster da Saúde – Investigação e Tecido Empresarial; 

> Consolidar a presença do CHUC em redes de referenciação europeias e reforçar parcerias 

nacionais e internacionais; 
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> Reforçar e expandir os processos de Transformação Digital, reforçando a telesaúde e 

desmaterializar as principais interações administrativas. 

No âmbito do potencial científico, das competências clínicas, formativas e de investigação, da 

ligação à Academia, essenciais no foco da criação de valor, assegurados por setores como a 

Unidade de Investigação e Desenvolvimento, o Gabinete de Gestão de Projetos, Investimentos e 

Património, o Gabinete de Internacionalização, o Centro de Simulação Biomédico e o Serviço de 

Formação, destacam-se as seguintes grandes iniciativas desenvolvidas em 2021: 

A UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

 

Ensaios Clínicos 

Em 2021, o CHUC assegurou a realização de 92 ensaios clínicos de iniciativa do promotor com 433 

doentes em seguimento. Face a 2021, observou-se um crescimento do número de ensaios 

realizados (+9,5%), quer o número de doentes em seguimento (+0,7%). 

Contudo, em relação ao ano 2020, existe um decréscimo de 23,0% na faturação emitida, 

designadamente nos serviços de cardiologia, centro de desenvolvimento da criança, hematologia, 

neurologia e pneumologia. Esta redução está relacionada com o constrangimento causado pela 

resposta à pandemia COVID-19 e pela limitação de recursos humanos ao nível da coordenação de 

estudos. A este nível, o CHUC solicitou autorização à tutela para a contratação de dois 

coordenadores de estudos aos oito existentes no quadro da instituição. Importa dar nota que, a 

análise de custos apresentada, assegura que a receita proveniente de ensaios clínicos cobre os 
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custos com a contratação dos dois coordenadores adicionais. Infelizmente, a limitação de recursos 

humanos veio a ser agravada pela rescisão contratual de um dos coordenadores de estudos 

existentes. 

Serviço 2020 2021 Var. %

Cardiologia 464.323,64 302.019,48 -34,95%

Centro D. da Criança 238.782,37 96.022,70 -59,79%

Gastroenterologia 69.227,03 44.198,18 -36,15%

Hematologia 150.465,94 27.089,80 -82,00%

Neurologia 201.255,06 168.161,53 -16,44%

Oftalmologia 110.047,83 186.622,43 69,58%

Oncologia Médica 17.062,50 52.473,50 207,54%

Outros 105.538,78 145.437,33 37,80%

Urologia e Transplantação Renal 41.171,05 53.768,40 30,60%

Total 1.397.874,20 1.075.793,35 -23,04%

Valor de Faturação por Serviço

 

 

Estudos Observacionais 

Afirmando a sua missão de hospital universitário, o CHUC realizou 282 estudos observacionais. A 

Unidade de Inovação e Desenvolvimento tem vindo a desenvolver a área de apoio à realização de 

estudos observacionais e estudos de iniciativa do investigador. Esta corresponde ao uma visão 

estratégica para a afirmação internacional da instituição e para a retenção de recursos humanos 

especializados. 

 

Inovação e Desenvolvimento 

O CHUC é reconhecido como o hospital português com maior número de projetos de I&D&I em 

Portugal. Historicamente, o CHUC é reconhecido por sua qualidade clínica. Atualmente, pertence a 

10 redes europeias de referência (de entre os mais conceituados hospitais europeus) e a 19 redes 

nacionais de referência (líder nacional). 

Em 2021, o CHUC geriu 31 de projetos de I&D&I num total de 4,3 milhões de euros, assegurados 

através do EIT Health (10 projetos), Horizonte 2020 (9 projetos), Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (6 projetos), Interrreg (2 projetos), Portugal 2020 (2 projetos) e outros. Em termos de 

volume de financiamento, os projetos dependem em 78,3% do programa Horizonte 2020, 10,1% 

do EIT Health, 4,5% do Interreg, 3,0% da FCT, 2,2% do Portugal 2020, e 2,0% de outros. 

No Horizonte 2020, o CHUC participou em projetos nas áreas da visão, doenças autoimunes, 

imunologia, neurologia, nanomateriais, células estaminais, doenças infeciosas, enfermagem e 

reabilitação remota. 
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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. 

O CHUC também é membro do EIT Health - comunidade de conhecimento e inovação dedicada à 

saúde do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), aderindo ao triângulo do 

conhecimento: educação, investigação e negócios. Neste contexto, em 2021, o CHUC participou 

em projetos nas áreas de formação de profissionais de saúde, doenças respiratórias crónicas, 

ecografias remotas, envelhecimento, demência, value-based healthcare, impressão 3D e data 

mining, epilepsia, entre outros. Estes projetos ocorreram em parceria com outras entidades 

europeias, como a Universidad Politécnica de Madrid, a IESE Business School, o Hospital Clinic de 

Barcelona, o Hospital San Joan de Déu de Barcelona ou a Philips. 

Em 2021, o CHUC viu ainda ser reconhecida a candidatura liderada pela Universidade de Coimbra à 

Rede de Laboratórios Colaborativos (ColAB) através do Colab4Ageing, que obteve classificação 

máxima no concurso lançado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). O Colab4Ageing 

aposta no envelhecimento saudável, multimorbidades, cuidados paliativos e demências, 

dedicando-se ao desenvolvimento e implementação de produtos e serviços na área do diagnóstico, 

terapias, dispositivos médicos, soluções de IT para pessoas envelhecidas, formação de profissionais 

e treino cognitivo, entre outras. Os Laboratórios Colaborativos têm como objetivo principal criar, 

direta e indiretamente, emprego qualificado e emprego científico em Portugal, através da 

implementação de agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor 

económico e social. Com o objetivo de levar a cabo estratégias de capacidade científica e 

tecnológica nacional em áreas de intervenção relevantes, os laboratórios procuram estimular a 

realização de atividades de I&D e a criação de sinergias com instituições de ensino superior, em 

estreita colaboração com parceiros sociais e económicos. 

O ano de 2021 permitiu ainda consolidar a equipa de gestão de projetos de I&D&I da Unidade de 

Inovação e Desenvolvimento, contando agora com três colaboradores. O encargo financeiro com 

estes colaboradores é totalmente assegurado pelos projetos de financiamento competitivo. 

Estamos confiantes de que o caminho da inovação melhorará o modelo de prestação de cuidados à 

população, melhores condições de trabalho e retenção, e crescimento económico regional. 
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DISTRIBUIÇÃO POR PROGRAMA DE FINANCIAMENTO 
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O GABINETE DE GESTÃO DE PROJETOS, INVESTIMENTOS E PATRIMÓNIO  

No ano de 2021, o Gabinete de Gestão de Projetos, Investimentos e Património, quanto à 

salvaguardada da competitividade da empresa, designadamente pela via de investigação, 

inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo, 

designadamente na área do investimento, acompanhou os projetos que se enunciam no quadro 

seguinte.  

 

Designação do Projeto Código da Operação Financiamento
Programa 

Operacional

Eficiência Energética no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
EPE - Bloco de Queimados e Maxilo-
Facial do Polo de Celas

POSEUR-01-1203-FC-000059
Fundo de 
Coesão 

POSEUR

Eficiência Energética no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
EPE - Bloco Ortopedia Polo de Celas

POSEUR-01-1203-FC-000060
Fundo de 
Coesão 

POSEUR

Eficiência energética no Hospital Geral da 
Universidade de Coimbra

POSEUR-01-1203-FC-000188
Fundo de 
Coesão 

POSEUR

Aviso N.º 02/SAMA/2017 - Operações de 
Capacitação da Administração Pública- 
Pharmaciente

POCI-05-5762-FSE-000131
FSE (Fundo 

Social Europeu)
SAMA

CHUC-mHealth .: Mobile Health no CHUC POCI-02-0550-FEDER-043944 FEDER SAMA

TD_CHUC .: Transformação Digital no 
CHUC

POCI-C1-2017-04 FEDER SAMA
 

 

O GABINETE DA INTERNACIONALIZAÇÃO  

Apesar do continuado impacto da pandemia originada pelo vírus COVID-19, destaca a atividade 

realizada aos seguintes níveis: 

> Redes Europeias de Referência (RER)  

As Redes Europeias de Referência, comummente referidas como European Reference Networks 

(ERN), foram criadas sob os auspícios da Comissão Europeia em 2017 com o objetivo de prestar 

cuidados de saúde especializados, colaborativos e à distância, a doentes europeus que sofrem de 
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doenças raras. Até ao presente foram criadas 24 ERN, participando Portugal em 16 delas. O CHUC 

integra, como “Full Member” as seguintes: 

1.BONE (Bone rare diseases); 

2.EpiCARE (Rare and complex epilepsies); 

3.ERN Liver (Rare-Liver; rare hepatological diseases); 

4.ERN-EYE (Rare eye diseases); 

5.EUROCAN (Rare adult cancers); 

6.Euro BloodNet (Rare hematological diseases); 

7.ITHACA (Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability); 

8.MetabERN (Rare hereditary metabolic diseases); 

9.PaedCan (European Referenceon Paediatric Cancer); 

10.TRANSCHILD (Transplantation SOT HSCT in Children). 

No âmbito supramencionado, desenvolveram-se as seguintes ações: 

.reuniões sobre o levantamento das redes com os Coordenadores das redes do CHUC; 

.definição de uma estrutura de base técnico/administrativa, para apoio às referidas redes (com 

o Professor Sérgio Sousa da rede BOND);  

.contactos desenvolvidos com o Professor José Casanova, que abrem espaço para uma futura 

ligação à Eurr-Bone; 

.reunião com o Professor Carlos Robalo Cordeiro com vista à ligação à ERN Lung; 

.apoio/acompanhamento da visita do Professor Ansgar Lohse, da University Medical Centre 

Hamburg – Eppendorf, Coordenador europeu da ERN RARE-LIVER ao CHUC, com vista à 

avaliação desta rede. 

 

As European Reference Networks têm sido referidas como exemplo do processo de digitalização da 

saúde dentro da EU e como exemplo de integração e de colaboração entre instituições de saúde 

europeias, que deverá ser reforçada e aprofundada no futuro. O levantamento da situação no 

CHUC recentemente efetuado, poderá ser muito importante e virá a determinar escolhas 

estratégicas a ser feitas pelo Conselho de Administração. 

Esta escolha permitirá negociar atempadamente com a Direcção-Geral da Saúde, que gere as ERN 

a nível nacional, a permanência da participação do CHUC como Full Member nas atuais 10 ERN.  

> Estágios Internacionais 

Foram estabelecidos contactos por 8 Profissionais de instituições brasileiras, dos quais 4 da área da 

Fisioterapia (1 da área de Oncologia, 2 da área da Medicina Intensiva e 1 de Saúde do Idoso) e 3 de 

Enfermagem (2 áreas de Medicina Intensiva e 1 de Ortopedia/Traumatologia), resultando na 
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aprovação, na área da Enfermagem de 2 estágios de no Serviço de Medicina Intensiva, um deles 

com início em dezembro de 2021 e outro a realizar no ano seguinte.  

> Intercâmbio de Enfermagem com o Hospital Charité de Berlim 

Deu-se continuidade ao projeto no ano 2021, com a realização de várias reuniões e contactos 

preparatórios com a Enfermeira Diretora, com vista à retoma do Intercâmbio em 2022.  

> Receção de futuros Administradores Hospitalares  

Foram recebidos 3 Administradores Hospitalares estagiários. 

> Divulgação e organização das candidaturas aos YPL- YOUNG PHYSICIAN LEADERS 2021 / M8 

ALLIANCE – 17 DE MAIO A 30 DE JUNHO 

> Entrega de certificados da International House a profissionais do CHUC 

Também bastante relevante foi a participação em fóruns nacionais e internacionais, destacando-se 

os seguintes eventos: 

> Participação nos webinar “SERIES ON MIGRANTS AND HEALTH”, Universidade Sapienza de 

Roma/M8 ALLIANCE; 

> Participação nas videoconferências sobre Migrantes e Saúde (Webinar Series) organizadas pela 

Universidade de Roma no âmbito do M8 Alliance;  

> Participação nos webinar organizados pelo EUROPEAN HEALTH FORUM de Gastein;  

> Participação online na “ONLINE NA INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY HEALTHCARE 

IN AUSTRIA AND EUROPE: INNOVATION FOR RESILIENT HEALTH SYSTEMS”, online, 9 setembro 

2021; 

> Participação na “INSIGHT FOR GOOD SUMMIT”, maio (4, 11, 18, 25) 

> Participação online no “WORLD HEALTH SUMMIT REGIONAL MEETING 2021”, Makerere 

(UGANDA), 27 a 30 de junho; 

> Participação presencial na WHS 2021 em Berlin; 

> Participação presencial na Assembleia Geral do M8 ALLIANCE 2021 

> Participação online no EUROPEAN HEALTH FORUM GASTEIN:  RISE LIKE A PHOENIX - HEALTH AT 

THE HEART OF A RESILIENT FUTURE FOR EUROPE, de 27 de setembro a 1 de outubro. 
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X.Avaliação do Governo Societário 

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática de 

governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no 

âmbito dessas orientações. Para cada recomendação deverá ser incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do 

relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página); 

O Relatório do Governo Societário foi elaborado de acordo com as instruções sobre o processo de 

prestação de contas de 2021, e cumpre as normas presentes no Manual para a Elaboração do 

Relatório do Governo Societário do Ano de 2021, da Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM). 

Este documento deve ser lido como parte integrante do Relatório de Gestão e Contas relativas ao 

exercício do ano de 2021. 

b)Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e 

identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela empresa para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

Não aplicável. 

2.Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, 

não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo 

e das práticas de governo adotadas. 

Não aplicável. 

 

Coimbra, 29 de abril de 2022 

 

O Conselho de Administração 

 

 O Presidente,  
 Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos  
 
 
 
 
 
 
 

Assinado por: CARLOS MANUEL GREGÓRIO DOS
SANTOS
Num. de Identificação: 04360950
Data: 2022.04.29 09:31:41+01'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Presidente de Conselho de
Administração - Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, E. P. E..
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 O Diretor Clínico,   
 Dr. Nuno Miguel Lopes de Andrade de Almeida Deveza  
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Enfermeira Diretora,   
 Enf.ª Áurea da Cruz Flamino Andrade  
 
 
 
 
 
 
 
 

 O Vogal Executivo,   
 Dr. Pedro Miguel Mónica Monteiro Simões  
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Vogal Executiva,   
 Célia Maria Ferreira Tavares Cravo  

 

 

Assinado por: CÉLIA MARIA FERREIRA TAVARES
CRAVO
Num. de Identificação: 07751312
Data: 2022.04.29 09:34:16+01'00'

Assinado por: Pedro Miguel Mónica Monteiro
Simões
Num. de Identificação: 10292630
Data: 2022.04.29 09:38:15+01'00'

Assinado por: NUNO MIGUEL LOPES DE ANDRADE
DE ALMEIDA DEVEZA
Num. de Identificação: 09537501
Data: 2022.04.29 09:40:36+01'00'

Assinado por: Áurea da Cruz Flamino de Andrade
Num. de Identificação: 07012367
Data: 2022.04.29 09:43:24+01'00'
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XI.ANEXOS DO RGS 
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Anexo  1 - Demonstração não Financeira 

Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2021 que deverá conter informação referente 

ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos 

trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à 

corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) (aplicável às grandes empresas que 

sejam empresas de interesse público, que à data do encerramento do seu balanço excedam um 

número médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo)5. 

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, afirma-se que o 

CHUC se rege pelas prioridades nacionais e europeias, em vigor.  

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, nos seguintes documentos: Regulamento de 

recrutamento e seleção de trabalhadores a contratar por contrato de trabalho; Regulamento de 

horário de trabalho e assiduidade; Política de Gestão de Recursos Humanos; Plano de Promoção de 

uma Política para a Igualdade.  

O Plano de Promoção de uma Política para a Igualdade do CHUC tem como propósito nortear as boas 

práticas, na Instituição, em matérias relativas a promoção da igualdade. Destaca-se o envolvimento do 

Conselho de Administração, na elaboração do mencionado documento, refletindo o compromisso de 

que a promoção da igualdade é uma realidade, em toda a estrutura organizacional. 

Considera-se que as outras informações exigidas se encontram disponíveis no presente relatório, 

estando presentes no capítulo VI – Organização Interna (n.º 3 do ponto C) e no capítulo IX – Análise de 

Sustentabilidade da Empresa nos Domínios Económico, Social e Ambiental (alínea c) do ponto 3). 

                                                           
5 O n.º 8 do artigo66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, 
correspondente ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira previstas no 
n.º 2 e seja elaborado nos termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a demonstração não financeira 
prevista no n.º 1”. Assim, caso a empresa pretenda ser dispensada da apresentação da demonstração não financeira, constitui 
sua responsabilidade verificar se o RGS inclui toda a informação e cumpre todas as formalidades exigidas pela lei. 
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Anexo  2 - Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2021 

 

(conforme documento assinado, anexo ao presente relatório) 
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Anexo  3 - Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se 
refere o artigo 52.º do RJSPE 
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Declarações conforme nº1 do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro 
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Declarações conforme artigo 51º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro 
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Anexo 4 - Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho 
que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 

prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 20206. 

Até à data, ainda não foram objeto de aprovação os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 
2020 por parte do(s) titular(es) da função acionista.

                                                           
6 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda 
verificado a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2020 por parte do(s) titular(es) da 
função acionista tal deve ser objeto de menção específica. 
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Anexo 5 - Composição e Competências das Comissões de Apoio Técnico 

 

Comissão de ética para a saúde  

Constituição: 

Enf. Adélio Tinoco Mendes - Enfermeiro 

Dr. António Pedro Araújo Lopes - Administrador Hospitalar 

Prof.ª Doutora Isabel Margarida, de Figueiredo Silvestre - Médica 

Dr.ª Isabel Maria Cruz Ventura - Assistente Social 

Prof. Doutor João Manuel Carvalho Pedroso de Lima - Médico 

Dr. José António Lopes Feio - Farmacêutico 

Dr.ª Maria Cláudia Teixeira Pereira Mendes Pinto dos Santos - Jurista 

Nuno Miguel Santos - Elemento externo 

Dr.ª Teresa Maria Calisto Menezes Pereira Monteiro - Elemento externo 

Competências: 

1. A CES é um órgão consultivo multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, aos profissionais de 

saúde e aos doentes, competindo-lhe pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética próprios de um 

hospital com atividades assistenciais, de ensino e de investigação; 

2. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da CES obedecem ao 

estabelecido na legislação em vigor; 

3. No âmbito do Centro Académico Clínico de Coimbra, a CES deve articular-se com a CES da FMUC, de modo a 

evitar a emissão de pareceres duplicados; 

4. Na dependência e como seção da CES, funciona a Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita 

para Transplante, com composição multidisciplinar, integrando três dos membros da comissão CES designados 

pelo CHUC; 

5. A Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para Transplante integra ainda peritos médicos de 

apoio, um para cada programa de transplantação que inclua dadores vivos, designados pelo diretor clínico, 

ouvido o presidente da CES; 

6. O mandato, as atribuições e o funcionamento da Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para 

Transplante regem-se pela legislação em vigor.  
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Comissão de farmácia e terapêutica 

Constituição: 

Nomeados a 27-09-2012 

Prof. Doutor Pedro Manuel Narra de Figueiredo 

Dr. Jorge Manuel dos Santos Fortuna 

Dr. Manuel João Delgado de Brito 

Dr. José António Lopes Feio 

Dr. Francisco José Ávila Soares Machado 

Dr.ª Cristina Maria Amorim dos Santos Pereira Viana 

Dr.ª Ana Maria Andrade Ferreira Martins 

Nomeados a 05-11-2020 

Prof. Doutor Pedro Manuel Narra de Figueiredo 

Dr. Manuel João Delgado de Brito 

Dr. Jorge Manuel dos Santos Fortuna 

Dr.ª Cláudia Margarida Carvalho Santos Nazareth 

Dr.ª Lívia Maria Abreu Freire Diogo Sousa 

Dr. José António Lopes Feio 

Dr. Francisco José Ávila Soares Machado 

Dr. Sebastião Rebocho Ferreira Silva 

Dr.ª Ana Paula Rodrigues Tavares Pina 

Dr.ª Marília João Silva Pereira Rocha 

Competências: 

1. A comissão de farmácia e terapêutica tem como missão propor as orientações terapêuticas e a utilização 

mais eficiente dos medicamentos, no âmbito da política do medicamento, apoiadas em bases sólidas de 

farmacologia clínica e evidência da economia da saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a prescrição dos 

medicamentos e a sua utilização e garantindo, a todos os utentes, a equidade no acesso à terapêutica; 

2. A comissão de farmácia e terapêutica é constituída por dez membros, cinco dos quais médicos e cinco 

farmacêuticos propostos pelo diretor clínico, ouvido o diretor do serviço de farmácia hospitalar, sendo 

presidida pelo diretor clínico ou por um médico por si designado; 
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3. As competências e o funcionamento da comissão de farmácia e terapêutica regem-se pela legislação em 

vigor; 

4. A comissão de farmácia e terapêutica disporá de apoio técnico dedicado de suporte ao seu funcionamento 

visando a implementação das suas decisões. 

Comissão de qualidade e segurança do doente 

Constituição: 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente é presidida pelo presidente do Conselho de Administração do 

CHUC e integra o diretor clínico e o enfermeiro-diretor, ou os elementos em quem estes delegarem, o gestor 

do risco clínico, o gestor do risco não clínico, o gestor da qualidade, um administrador hospitalar, o responsável 

pelo serviço social e o diretor do serviço de instalações e equipamentos. 

Dr. Francisco José Palma Maio Matos (por delegação de competências do Conselho de Administração) 

Dr.ª Dulce Helena Saramago Diogo Cortes (por delegação do Diretor Clínico) 

Enf.ª Maria Emília Torres Santos Vilhena – Enfermeira Gestora com Funções de Direção (por delegação da 

Enfermeira Diretora) 

Dr.ª Marta Maria Barreiros Fernandes Couto Bronze Aguilar – Administradora Hospitalar 

Dr.ª Cláudia Margarida Carvalho Santos Nazareth – Coordenadora da UPCIRA 

Dr.ª Maria João Marcelo Dallot - Gestora da Qualidade 

Eng.º Adelino Guerra Besteiro - Gestor de Risco Não Clínico 

Dr.ª Valentina Costa Almeida - Gestora de Risco e Auditoria Clínica) 

Enf.º Jacinto Malva Oliveira – Gestor de Risco Clínico e Não Clínico 

Eng.º Pedro Miguel Vaz Teixeira – Representante dos SIE 

Dr.ª Maria Liseta Costa Lemos – Representante dos Serviços Farmacêuticos 

Dr.ª Maria Filomena Graça Duarte Monteiro – Coordenadora do Gabinete do Cidadão 

Competências: 

1. A comissão da qualidade e segurança do doente tem como objetivos definir, promover, desenvolver e avaliar 

a política e a cultura global da qualidade que garanta a melhoria contínua e a eficiência dos cuidados de saúde 

num contexto de promoção da segurança para os utentes, colaboradores, e no apoio e informação das 

atividades de gestão, em consonância com a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde; 

2. A comissão da qualidade e segurança do doente é criada de acordo com a legislação em vigor, tem uma 

composição multiprofissional e é presidida pelo presidente do Conselho de Administração ou por quem este 

designar, em sua substituição; 
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3. Da composição da comissão da qualidade e segurança do doente fazem parte o diretor clínico e o enfermeiro 

diretor, o coordenador do grupo de coordenação local do programa de prevenção e controlo de infeções e de 

resistência aos antimicrobianos e outros responsáveis de áreas consideradas relevantes de acordo com a 

estratégia definida pelo conselho de administração; 

3. Compete à comissão da qualidade e segurança do doente: 

a) Elaborar o plano anual da qualidade e segurança do doente e o respetivo relatório de atividades; 

b) Avaliar de modo contínuo as diferentes dimensões da qualidade, auscultando, sempre que necessário, as 

áreas técnicas consideradas pertinentes para a implementação de ações; 

c) Garantir o cumprimento do plano de ação da qualidade e segurança do doente. 

5. A comissão da qualidade e segurança do doente trabalha em estreita articulação com o gabinete da 

qualidade, no sentido da complementaridade das ações;  

6. A organização e o funcionamento da comissão da qualidade e segurança do doente constam de regulamento 

próprio aprovado pelo conselho de administração. 

 

Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

Constituição: 

Equipa Médica  

Dra. Cláudia Nazareth, Infeciologista 

Dra. Ana Brett, Pediatra 

Dra. Conceição Vieira, Patologista Clínica 

Dr. João Rua, Internista 

Dra. Margarida Prata, Infeciologista  

Equipa de Enfermagem  

Enf. Gestora Celínia Antunes 

Enf. Ana Garrido 

Enf. Ângela Dinis 

Enf. Carla Ribeiro 

Enf. Carla Rodrigues 

Enf. Gilberto Vicente 
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Enf. Maria José Coelho 

Enf. Sónia Neves 

Enf. Ricardo Conceição 

Enf. Rita Garcia 

Assistente Técnica 

Alda Madeira  

Competências: 

1. Supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção e de uso de antimicrobianos; 

2. Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica (VE) de IACS e de 

resistências aos antimicrobianos, nomeadamente a vigilância e notificação de microrganismos-problema e de 

microrganismos alerta e a implementação de auditorias clínicas internas; 

3. Garantir práticas locais de isolamentos para contenção de agentes multirresistentes, assegurando a gestão 

racional dos recursos físicos existentes de acordo com a gestão de prioridades de risco e garantindo o fluxo de 

informação entre serviços e instituições; 

4. Garantir o retorno da informação sobre VE de infeção e de resistências aos antimicrobianos às unidades 

clínicas; 

5. Colaborar no processo de notificação das doenças de declaração obrigatória; 

6. Promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção, nomeadamente no que se refere à higiene 

das mãos, ao uso de equipamento de proteção individual e de controlo ambiental, sobretudo a higienização de 

superfícies frequentemente manuseadas; 

7. Promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, nomeadamente através da implementação de 

programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia como em terapêutica, permitindo à 

UPCIRA a anulação do uso de antibióticos em situações em que não estão indicados ou utilizados por tempo 

superior ao necessário; 

8. Rever e validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas de 

terapêutica; 

9. Ter como interlocutores privilegiados o diretor de serviço e o enfermeiro chefe de cada serviço clínico, 

podendo as ações de ordem prática ser dinamizadas por um médico e um enfermeiro de cada serviço, que 

funcionem como elos no processo; 
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10. Fazer integrar as suas atividades no plano e relatório anual de atividades da respetiva comissão de 

qualidade e segurança, de acordo com o determinado no Despacho n.º 3635/2013 e no Plano de Atividades da 

UPCIRA. 

Comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência 

Constituição: 

É composto por um número máximo de nove membros, sendo um deles o presidente do Conselho de 

Administração, que coordena. 

Competências: 

1. À comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência compete apoiar o Conselho de 

Administração em todos os assuntos que tenham a ver com a sua área de intervenção; 

2. A comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência é composta pelo presidente do conselho 

de administração, que coordena, ou por quem este designar, pelo diretor clínico, pelo enfermeiro diretor, pelo 

gestor do risco clínico, pelo gestor de risco não clínico e pelos diretores dos serviços de urgência geral de 

adultos, de urgência pediátrica, de farmácia hospitalar, de instalações e equipamentos, de tecnologias e 

sistemas de informação e de gestão hoteleira; 

3. A organização, o funcionamento e os mecanismos de ativação do plano de emergência externa e do plano de 

emergência interna, as formas de atuação, a formação do pessoal e outras matérias conexas constam de 

documentos próprios, a elaborar pela comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência e a 

aprovar pelo conselho de administração; 

4. À comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência compete, designadamente: 

a). Assegurar a articulação e colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto 

Nacional de Emergência Médica, a Câmara Municipal de Coimbra, as corporações de bombeiros, e outros 

prestadores de cuidados de saúde e entidades do setor social, sempre que for adequado; 

b) Organizar os meios de intervenção de modo a garantir, uma eficaz atuação e utilização dos recursos 

humanos e materiais em situação de catástrofe; 

c) Elaborar os planos de catástrofe e de planeamento da emergência externa e interna de acordo com a 

natureza dos hospitais que integram o CHUC; 

d) Manter atualizados e operacionais aqueles planos, de acordo com a análise dos respetivos riscos e realizar 

periodicamente os respetivos simulacros; 

e) Promover o conhecimento, a formação e o treino dos profissionais em conformidade com os planos de 

emergência. 
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Comissão de coordenação oncológica 

Constituição: 

Prof. Doutor José Pedro Figueiredo  

Dr.ª Anabela Guimarães Barros Sá 

Prof. Doutor Luís Miguel Catarino Curvo Semedo 

Dr. Manuel João Delgado Brito 

Dr.ª Maria Alice Madeira Barros Soeiro Mariano Pego 

Dr.ª Maria Angelina Esteves Martins 

Dr.ª Maria Augusta Gomes Cipriano 

Dr.ª Maria Margarida Pisco Borrego Leonor 

Competências: 

1. À comissão de coordenação oncológica compete apoiar o Conselho de Administração nas matérias 

relacionadas com o diagnóstico e a terapêutica da doença oncológica, promover e acompanhar o 

funcionamento do registo oncológico nacional, no quadro da legislação específica e acompanhar a criação e o 

funcionamento dos centros de referência das várias patologias oncológicas; 

2. A comissão de coordenação oncológica é presidida pelo diretor clínico ou por um elemento por si designado; 

3. Para além do presidente, a comissão de coordenação oncológica integra 5 a 8 membros, preferencialmente 

profissionais de oncologia médica, radio-oncologia, e outras especialidades relevantes para o tratamento 

oncológico e o serviço de farmácia hospitalar. 

Comissão de normalização de material de consumo clínico (CNMCC) 

Constituição: 

Dr.ª Sandra Sousa - Diretora do Serviço de Aprovisionamento 

Dr.ª Susana Isabel Monteiro Dias Costa e Dr. Francisco José Palma Matos (indicados pelo Diretor Clinico) 

Enf.ª Elisa Hipólito e Enf.ª Alice Pais (indicados pela Enfermeira Diretora) 

TSDT Anabela Gomes Um técnico de diagnóstico e terapêutica 

Competências: 

1. A comissão de normalização de material de consumo clínico é constituída pelo vogal do Conselho de 

Administração com o pelouro, que coordena, pelo diretor do serviço de aprovisionamento, por dois médicos 
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indicados pelo diretor clínico e dois enfermeiros indicados pelo enfermeiro diretor e por um técnico superior 

de diagnóstico e terapêutica; 

2. À comissão de normalização de material de consumo clínico compete pronunciar-se sobre a política de 

aquisição de material de consumo clínico, numa perspetiva de normalização e racionalidade económica; 

3. Compete à comissão de normalização de material de consumo clínico, nomeadamente: 

a) Propor, ao conselho de administração, uma política de normalização de consumos; 

b) Emitir parecer sobre a introdução de novos materiais de consumo, em função das existências e da sua taxa 

de utilização;  

c) Propor a constituição das comissões de escolha. 

Comissão de nutrição hospitalar 

Constituição: 

A comissão de nutrição hospitalar integra: 

• Prof.ª Doutora Lélita Conceição Santos (que coordena); 

• Dra. Isabel Maria Albuquerque Fonseca; 

• Prof.ª Doutora Beatriz Maria Pinto da Costa; 

• Dr. Ricardo Pedro Santos Ferreira; 

• Diretor do Serviço de Nutrição e Dietética; 

• Dra. Maria Lisete Costa Lemos; 

• Enfermeira Cristina Isabel Antunes Duarte. 

Competências: 

Compete, em particular, à comissão de nutrição hospitalar:  

a)Uniformizar as indicações, uso e controlo do suporte nutricional; 

b)Atender às situações de desequilíbrios nutricionais e promover o seu tratamento através de uma 

consultadoria eficaz aos serviços clínicos, quando solicitada por estes ou pela Unidade de Nutrição e 

Dietética; 

c)Apoiar os programas de ambulatório quando solicitada, nomeadamente, nos casos de terapêutica nutricional 

artificial;  
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d)Estabelecer protocolos de avaliação do estado de nutrição, indicações, prescrição e acompanhamento da 

terapêutica nutricional; 

e)Garantir a qualidade da intervenção nutricional; 

f)Analisar os custos e benefícios do processo de decisão em Terapêutica Nutricional; 

g)Capacitar os profissionais em noções de nutrição clínica e aplicação de procedimentos, através de programas 

de formação dirigidos; 

h)Apoiar na formação pré e pós-graduada; 

i)Elaborar e colaborar, quando solicitada, em projetos de investigação em nutrição clínica. 

Comissão de proteção radiológica 

Constituição: 

Prof. Doutor Paulo José Miranda Lemos Romão Donato – Diretor do Serviço de Imagem Médica e que 

coordena, por subdelegação do Diretor Clínico 

Dr.ª Gracinda Maria Magalhães Costa – Diretora do Serviço de Medicina Nuclear 

Dr.ª Maria Margarida Pisco Borrego Leonor – Diretora do Serviço de Radioterapia 

Dr.ª Maria Isabel Antunes – Diretora do Serviço de Saúde Ocupacional 

Eng.º Jorge Miguel Sousa Isidoro - Físico 

Eng.º Paulo César Portas Salgado Simões - Físico 

Dr. Paulo Carvalho Gil – Físico 

Dr.ª Alda Celeste Soares Pinto – Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica da área de Radiologia 

Competências: 

1. À Comissão de Proteção Radiológica compete apoiar o Conselho de Administração em todas as matérias 

relativas à proteção radiológica. 

2. Compete, nomeadamente, à Comissão de Proteção Radiológica: 

a) Promover a adequada utilização das técnicas de diagnóstico e terapêutica que emitem radiação de forma a 

assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares existentes; 

b) Promover a articulação com outras comissões hospitalares, nomeadamente, com a comissão da qualidade e 

segurança do doente. 

Comissão de segurança da informação e proteção de dados 
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Constituição: 

A Comissão de Segurança da Informação e Proteção de Dados é nomeada pelo conselho de administração, 

integrando o vogal com o pelouro dos sistemas de informação e de gestão de doentes, que coordena, o diretor 

clínico ou em quem este delegar, o enfermeiro diretor ou em quem este delegar, o encarregado de proteção 

de dados, o responsável pelo acesso à informação, no âmbito do estabelecido na Lei n.º 26/2016 de 22/08, o 

diretor do serviço de gestão de doentes, o diretor do serviço de gestão de recursos humanos, o diretor do 

serviço de tecnologias e sistemas de informação, o responsável pela segurança da informação, um elemento 

designado pelo serviço jurídico e de contencioso e um elemento designado pela comissão da qualidade e 

segurança do doente. 

Competências: 

Compete à comissão de segurança da informação e proteção de dados apoiar o Conselho de Administração nas 

áreas de segurança da informação e proteção de dados, nomeadamente, na monitorização da execução da 

política de segurança do CHUC e na implementação da política de cibersegurança da saúde, conforme 

legislação em vigor. 

No âmbito da proteção de dados, compete à comissão de segurança da informação e proteção de dados: 

a) Acompanhar a execução do plano de ação em matéria de proteção de dados; 

b) Propor planos de intervenção sectoriais, tendo em vista o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção 

de Dados; 

c) Fomentar a divulgação de boas práticas e promover a formação dos profissionais em proteção de dados; 

d) Identificar, classificar e inventariar em registo informatizado todas as operações de tratamento de dados e 

os dados pessoais nelas envolvidos, de acordo com o Artigo30º do Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

e) Identificar vulnerabilidades e os riscos relativos à proteção de dados pessoais que ponham em causa a 

privacidade e os direitos dos titulares dos dados fazendo a sua divulgação através da elaboração de relatórios 

periódicos; 

f) Colaborar em auditorias à conformidade das operações de tratamento de dados executadas pelos processos 

internos com as obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no que 

respeita aos registos de atividade, às medidas técnicas e organizativas de segurança implementadas, às 

avaliações de impacto sobre a proteção de dados e às garantias e direitos dos titulares dos dados, em 

articulação com o encarregado de proteção de dados e o serviço de auditoria interna; 

g) Acompanhar a execução de recomendações do encarregado de proteção de dados e das autoridades de 

controlo; 

Comissão de transfusão hospitalar (CTH) 

Constituição: 



CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.                                                    Relatório do Governo Societário 2021 

 

 PÁGINA  123/128 
 

Dr. Jorge Humberto Moura Pinto Tomaz (Coordenador por delegação do Diretor Clínico) 

Dr.ª Ana Isabel Rocha Vieira Marques 

Dr.ª Ana Maria Esesumaga Perez 

Enf.ª Dulce Maria Sampaio Ribeiro 

Enf.ª Helena Rosa Henriques Fernandes 

Dr. Henrique Miguel Marques Bom Borges Alexandrino 

Dr.ª Luísa Isabel Ferreira Silva 

Enf.º Rui Manuel Ferreira Marcelino Santos Costa 

Dr.ª Sandra Filipa Nunes dos Santos 

Competências: 

1. Compete à comissão de transfusão hospitalar assegurar as condições que garantam a qualidade e segurança 

do sangue humano e dos componentes sanguíneos, respetivas exigências técnicas, requisitos de 

rastreabilidade e notificação de reações e incidentes adversos graves, zelar pelo cumprimento das normas e 

especificações relativas ao sistema de qualidade do serviço de sangue e medicina transfusional, bem como 

assegurar a disseminação de informação e conhecimento da área transfusional; 

2. A comissão de transfusão hospitalar é coordenada do diretor clínico ou por quem este designar em sua 

substituição, integrando um máximo de sete profissionais, sendo obrigatória a inclusão do diretor do serviço de 

sangue e medicina transfusional, de um gestor do risco clínico e de um enfermeiro com experiência na área 

transfusional. 

Comissão de trauma 

Constituição: 

Dr.ª Paula Cristina Casanova - Coordenadora 

Prof. Doutor Henrique Miguel Marques Bom Borges Alexandrino 

Dr.ª Filipa Manuel Antunes Madeira 

Dr. António José Pais Lopes 

Dr. Gonçalo Maria Sengo Agante Guerreiro Costa 

Dr. Carlos Manuel Santos Seco 

Dr.ª Liliana Pimenta Santos  

Enf.º Rui Manuel Ferreira Marcelino Santos Costa 
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Competências: 

1. À CT compete promover a otimização dos cuidados a prestar ao doente traumatizado. 

2. A CT é multidisciplinar, constituída por sete membros, sendo coordenada pelo diretor clínico ou por quem 

este designar para o substituir.  

3. Compete, designadamente, à CT: 

a) Elaborar e desenvolver o programa interno de trauma do CHUC, enquanto centro de trauma de nível um, 

devendo contemplar aspetos organizativos, de articulação com outras entidades, de orientação terapêutica, de 

formação e de melhoria da qualidade; 

b) Acompanhar a aplicação da legislação ou normas orientadoras e apoiar a direção do serviço de urgência em 

tudo o que lhe diga respeito; 

c) Analisar e pronunciar-se sobre as boas práticas na assistência ao trauma, incluindo a revisão de óbitos em 

trauma; 

d) Implementar e manter o registo de trauma no CHUC; 

e) Desenvolver o programa de avaliação e melhoria da qualidade na abordagem e tratamento do doente 

traumatizado; 

f) Integrar a Comissão Regional de Trauma e participar na discussão das matérias relacionadas com a rede local, 

regional e nacional de trauma; 

g) Contribuir para programas de prevenção da sinistralidade por trauma. 

Comissão local de informatização clínica 

Constituição: 

A comissão local de informatização clínica é nomeada pelo conselho de administração, integrando o vogal com 

o pelouro, que coordena, dois médicos indicados pelo diretor clínico, dois enfermeiros indicados pelo 

enfermeiro diretor, o diretor do serviço de tecnologias e sistemas de informação, um técnico superior de 

informática, o diretor do serviço de gestão de doentes, o diretor do serviço de planeamento e controlo de 

gestão e um técnico superior de saúde. 

Competências: 

Referem-se infra as principais competências. 

a) Dar parecer sobre a evolução da arquitetura dos sistemas de informação e a organização de processos; 
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b) Participar na elaboração e manutenção atualizada do plano informático do hospital; 

c) Monitorizar a implementação das opções estratégicas relacionadas com o sistema de informação; 

d) Promover a harmonização da informação clínica e administrativa existente nos sistemas de informação; 

e) Promover a integração das aplicações informáticas existentes no hospital; 

f) Avaliar o grau de cumprimento da política de confidencialidade para assegurar a proteção de dados e a 

informação relativa a utentes e trabalhadores, em conformidade com a legislação em vigor; 

g) Colaborar na promoção de medidas de reforço efetivo da privacidade e da proteção de dados dos utentes e 

profissionais em conformidade com a legislação em vigor. 

Comissão técnica de certificação de condição para a interrupção da gravidez 

Constituição: 

A composição e competências da comissão técnica de certificação de condição para a interrupção voluntária de 

gravidez consta de regulamento próprio a aprovar pelo Conselho de Administração de acordo com o 

estabelecido no n.º 7 do artigo15º do regulamento interno. 

Competências: 

À comissão técnica de certificação de condição para a interrupção da gravidez compete, nos termos da 

legislação em vigor, verificar, em cada situação, a conformidade da interrupção da gravidez com o estabelecido 

na Lei n.º 16/2007, de 17 de abril. 

Conselho de transplantação de órgãos e tecidos 

Constituição: 

O Conselho de Transplantação de Órgãos e Tecidos é constituído pelo diretor clínico, que coordena, ou por um 

médico por si designado, pelo enfermeiro diretor, ou por um enfermeiro por si designado, pelos diretores dos 

programas de colheita e transplantação, pelo diretor do gabinete coordenador de colheita e transplantação, 

pelo coordenador hospitalar de doação e por um administrador hospitalar. 

Competências: 

1. Ao Conselho de Transplantação de Órgãos e Tecidos compete coordenar toda a atividade de colheita e 

transplantação de órgãos e tecidos no CHUC. 

2. A nomeação, composição e competências do conselho de transplantação de órgãos e tecidos consta de 

regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do 

artigo15º do regulamento interno. 

Conselho técnico dos técnicos de diagnóstico e terapêutica 
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Constituição: 

De acordo com legislação em vigor. 

Competências: 

Promover a articulação das atividades dos respetivos setores e ainda emitir pareceres sobre matérias 

relacionadas com o exercício profissional do âmbito das atividades de diagnóstico e terapêutica.7 

Equipa para a prevenção da violência em adultos 

Constituição: 

Equipa multidisciplinar experiente em matéria de prevenção da violência em adultos, de acordo com a 

legislação em vigor. 

Competências: 

A composição, competências e funcionamento da equipa para a prevenção da violência em adultos constará de 

regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do 

artigo15º do regulamento interno. 

Núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

Constituição: 

A composição, competências e funcionamento do núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco 

constará de regulamento próprio a aprovar pelo conselho de administração, de acordo com o estabelecido no 

n.º 7 do artigo15º do presente regulamento interno. 

Competências: 

Tem como principal função a deteção de situações de risco, abuso ou maus-tratos em crianças e jovens e 

demais competências previstas na legislação em vigor. 

Direção do internato médico 

Constituição: 

Dr. Luís António Pimenta Trindade – Diretor 

Prof. Doutor João Carlos Ribeiro 

Prof. Doutor António Jorge Ferreira 

Prof. Doutor Belmiro Parada 

                                                           
7 Em conformidade com o artigo13º do DL 564/99 de 21 de setembro. 
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Prof. Doutora Fernanda Rodrigues 

Prof. Doutor Joaquim Cerejeira 

Dr. João Porto 

Dr. Ricardo Veiga 

Competências: 

As direções e coordenações do internato médico assumem funções de natureza eminentemente operacional, 

competindo-lhes: 

a) Garantir, em articulação com outros órgãos do internato médico, com as ARS, I.P., e das R.A., sempre que 

necessário, a aplicação de programas de formação do internato médico, designadamente no que se refere a 

sequência, locais de formação e datas de realização de estágios; 

b) Promover e zelar pela sequência e correta articulação entre os vários estágios do internato médico, 

particularmente dos que sejam efetuados fora do serviço ou unidade de saúde onde o médico interno se 

encontra colocado; 

c) Aprovar, no primeiro trimestre da formação, o cronograma do internato médico, assim como as alterações 

que venham a ser sugeridas sobre o mesmo, de acordo com proposta fundamentada do orientador de 

formação, ouvida a respetiva hierarquia de serviço, sempre que necessário; 

d) Orientar e acompanhar o desenvolvimento geral do internato médico e a avaliação dos médicos internos, 

em estreita colaboração com os diretores ou responsáveis dos serviços ou unidades de saúde e orientadores de 

formação; 

e) Verificar a adequação das condições de formação, comunicando à CRIM e à ACSS, I.P., qualquer alteração 

que possa implicar perda de idoneidade da instituição, serviço ou unidade de saúde; 

f) Organizar, através de registos informáticos, os elementos do processo individual dos médicos internos 

relevantes para o internato; 

g) Assegurar o preenchimento dos questionários e outros suportes online, com a informação relativa à 

idoneidade e capacidade formativas das instituições, serviços ou unidades de saúde; 

h) Orientar a distribuição dos médicos internos pelas diferentes instituições, serviços e unidades de saúde de 

acordo com a respetiva capacidade formativa; 

i) Assegurar os processos de avaliação contínua e garantir a permanente atualização do registo da avaliação no 

processo individual dos médicos internos; 

j) Designar os orientadores de formação, exceto os da formação especializada em medicina legal, cuja 

competência é do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.; 

k) Designar os responsáveis de estágios; 
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l) Substituir os orientadores de formação ou responsáveis de estágios, sempre que tal substituição contribua, 

de forma objetiva, para um melhor cumprimento dos objetivos do programa de formação; 

m) Pronunciar-se sobre os assuntos relativos à formação sempre que solicitados pela CRIM, pelo CNIM, pelos 

órgãos de gestão das respetivas instituições, serviços e unidades de saúde ou pela ACSS, I.P.; 

n) Colaborar no processo de avaliação final de internato quando realizado na sua instituição; 

o) Garantir a inscrição dos candidatos à avaliação final dentro dos prazos previstos para o efeito; 

p) Informar a ACSS, I.P., sobre a não comparência dos médicos nas instituições, serviços e unidades de saúde, 

na sequência da publicação da lista final de médicos colocados no internato médicos; 

q) Informar as respetivas ARS, I.P., e as R.A. sempre que se verifique a situação prevista no n.º 6 do artigo65.º 

do presente Regulamento; 

r) Informar os pedidos de suspensão de internato, remetendo-os à CRIM respetiva para parecer; 

s) Informar os pedidos de reafectação que ocorram entre instituições, serviços ou unidades de saúde da 

mesma ou de distinta ARS, I.P., com posterior envio à CRIM para parecer; 

t) Informar os pedidos de realização de formação externa, remetendo-os, consoante o caso, ao órgão máximo 

de gestão das instituições, ou à OM que enviará o seu parecer à CRIM respetiva; 

u) Remeter à OM, devidamente informados, e solicitando parecer técnico, os requerimentos para equivalência 

a estágios do internato médico; 

v) Garantir a aplicação das orientações emanadas pela CRIM, pelo CNIM e pela ACSS, I.P.; 

w) Contribuir para a manutenção do sistema informático de gestão do percurso do médico interno. 

 

 

 




