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mensagem 
do presidente

 

joão oliveira
presidente do conselho de administração

O Relatório e Contas de 2015 do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro E.P.E (CHTMAD) refere-se a um período de gestão inicia- 
do no ano de 2013, por uma administração já cessante que encerrou 
o seu percurso no início de 2016, com resultados negativos crescen-
tes. 

De um passado ainda muito recente e com um legado do qual esta 
nova administração não se pode dissociar, destaca-se a enorme redu- 
ção de investimento e uma redução efetiva de produtividade que, inevi- 
tavelmente, tiveram um grande impacto nos resultados dos indicadores 
de acesso e listas de espera do CHTMAD. 

Encontramo-nos perante o maior Centro Hospitalar do país no que diz 
respeito à dispersão geográfica das suas Unidades Hospitalares e, 
por isso mesmo, podemos afirmar que estamos perante uma realidade 
na saúde que merece especial atenção para uma gestão sustentável, 
equilibrada e justa, garantindo assim os melhores cuidados de saúde 
à população. 

Não podemos desta forma ignorar os diversos constrangimentos 
apresentados por esta realidade de saúde, nomeadamente na 
existên- cia de duas Unidades do CHTMAD (Vila Pouca de Aguiar e 
Peso da Régua) que funcionam como cuidados continuados, 
aumentando significativamente a demora média, e que apresentam 
modelos de financiamento que não são compatíveis quer com a real 
atividade desenvolvida nestas Unidades, quer com o projeto de 
desenvolvimento sustentável do CHTMAD. 

Defendemos desta forma um modelo de gestão para estas duas 
Unidades Hospitalares que se demonstre mais empreendedor e que 
se adapte à realidade do CHTMAD. 

Não obstante de considerarmos este projeto de gestão absolutamente 
desafiador, temos a consciência que os tempos que se seguem não 
serão fáceis e que ainda há muito caminho para percorrer.  

Temos, igualmente, a consciência de que os profissionais deste Centro 
Hospitalar, e por circunstâncias do passado, não se encontram total- 
mente motivados e, demonstrar-lhes que este Centro Hospitalar não 
existe sem eles será certamente um caminho que queremos seguir 
com fortes expectativas de crescimento. 

Sabemos também que o Contrato-Programa para 2016 tem constran-
gimentos financeiros graves e que certamente teremos batalhas a 
enfrentar, mas acreditamos que com o empenho e dedicação de 
todos os profissionais é possível invertermos o ciclo e revelarmos o 
real valor deste Centro Hospitalar.  

A gestão em saúde deve ser um projeto de todos e para todos. 
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apresentação da instituição

365 dias no chtmad; área de influência do chtmad por distrito; enquadra-
mento na região; história das unidades hospitalares; missão|valores; estru-
tura orgânica do chtmad.
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O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (CHTMAD) 
criado em fevereiro de 2007, resulta da fusão entre o Centro 
Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, E.P.E., Hospital Distrital de 
Chaves e Hospital Distrital de Lamego, nos termos e para os efeitos 
do disposto no Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de Fevereiro e 
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 27 de Dezembro. Em 2008 contou, 
ainda, com a inclu- são da Unidade de Cuidados Paliativos de Vila 
Pouca de Aguiar.

A sua área de influência abrange aproximadamente 411.000 habitan- 
tes.

Trata-se no entanto de uma região de população envelhecida, em que 
38% da população residente nos concelhos de referenciação têm 
mais de 50 anos e 20% tem uma média de idades igual ou superior a 
65 anos.

O CHTMAD é composto por cinco Unidades Hospitalares: o Hospital 
de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social, o 
Hospital D. Luiz I, em Peso da Régua, o Hospital Distrital de Chaves, 
em Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego e a 
Unidade de Cuidados Paliativos em Vila Pouca de Aguiar. Este Centro 
Hospitalar cobre uma área de influência direta de aproximadamente 
5.670 km2.

O CHTMAD possui 577 camas de agudos, 18 berços, 12 salas de 
bloco operatório, uma sala de bloco de partos, 110 gabinetes de con- 
sulta externa e 34 cadeirões de hospital de dia. 

Por dia circulam nas suas instalações, em média, entre dez e onze mil 
pessoas, entre Consultas médicas, Internamento, Sessões H. Dia, 
Intervencionados em Bloco e Ambulatório, meios complementares de 
diagnóstico, visitantes e colaboradores do Centro Hospitalar.

O CHTMAD é reconhecido na qualidade dos cuidados de saúde pres- 
tados, a nível nacional e internacional, como se confirmam os relató- 
rios do I.Q.S. e “Joint Commission”, organizações de grande exigência 
nas suas avaliações na área da qualidade.

O CHTMAD tem estabelecido protocolos com diversas instituições 
apostando na formação contínua dos seus profissionais, recorrendo a 
atividades e metodologias pedagógicas, assegurando o desenvolvi-
mento de competências técnicas, científicas e relacionais, a valoriza- 
ção profissional e pessoal, a eficiência dos processos/serviços e 
melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados. 

A atividade assistencial de 2015, relativamente aos seguintes indica- 
dores foram os seguintes:

. realizámos 78.351 primeiras consultas;

. atendemos 301.550 doentes na Consulta Externa e 486 doentes/dia 
na urgência;
. em cada 100 cirurgias 59 foram realizadas em ambulatório;
. efetuamos 18.510 intervenções cirúrgicas;
. saíram do internamento 26.672 doentes;
. consumimos m3 de água – 108.911 m³;
. consumimos KWh  de eletricidade – 11.602.024 kWh.
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área de influência
do chtmad por distrito
distrito de vila real - concelhos de referência direta

distrito de viseu - concelhos de referência direta

montalegre
chaves

boticas

valpaços
vila 

pouca
de aguiar

ribeira 
de pena

murça

vila real alijó

sabrosa
santa marta 
de penaguião

mondim 
de basto

mesão frio

peso da régua

localidades pop. residente em 2011 área (km2)

alijó 11 942

mesão frio

mondim de basto

ribeira de pena

vila pouca de aguiar

vila real

4 433

7 493

6 544

16 882

51 853

297,6

26,6

172,1

7 493 172,1

murça

peso da régua

5 952

17 131

189,4

94,2

217,4

sabrosa

santa marta de penaguião

6 361

7 356

156,9

68,9

548,8

378,8

valpaços

alto tâmega e barroso

13 187

94 143

5 750boticas

chaves

montalegre

41 243

10 537

322,0

591,3

805,8

437,1

2 922,94

marão e douro norte 105 028 1 212,4

alto ave

resende

cinfães

castro
daire v. n. 

de
paiva

s. pedro do sul

vouzela
viseu

oliveira de 
frades

mangualde

lamego

tarouca

armamar

sátão

penalva do
castelo

nelastondela

mortágua

santa comba dão

carregal do sal

são joão da 
pesqueiratabuaço

penedono

moimenta
da 

beira

sernancelhe

moimenta da beira

penedono

10 212

2 952

lamego 26 691 164,1

220,0

133,7

armamar 6 297 117,1

são joão da pesqueira

sernancelhe

tabuaço

tarouca

nota: as áreas cinzentas do mapa referem-se a concelhos não afectos 
à área de influência do chtmad

douro sul

5 671

6 350

8 048

74 095

7 874 266,1

228,6

133,9

100,1

1 363,6

localidades pop. residente em 2011 área (km2)
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distrito de bragança  - concelhos de atração

enquadramento
na região

alfândega da fé 5 401

bragança

carrazeda de ansiães

freixo de espada à cinta

macedo de cavaleiros

miranda do douro

mirandela

mogadouro

torre de moncorvo

vila flor

vimioso

35 341

6 373

3 780

15 776

7 482

23 850

9 542

8 572

6 697

321,9

1 173,6

279,2

245,1

699,2

488,0

659,0

755,6

531,6

265,8

4 669 481,5

localidades pop. residente em 2011 área (km2)

vinhais

nordeste 136 549

9 066 694,9

6 595,4

vinhais

bragança

macedo 
de cavaleiros

vimioso

miranda do
douro

mogadouro
alfândega

da fé

mirandela

vila 
flor

torre de
moncorvo

freixo de espada à cintacarrazeda 
de ansiães

O CHTMAD presta cuidados de saúde numa área geográfica que 
ocupa, diretamente, todo o Distrito de Vila Real, oito concelhos do 
Distrito de Viseu e ainda todo o Distrito de Bragança nas áreas espe- 
cializadas, dado que a Unidade Hospitalar de Vila Real é denominada 
de polivalente nas Redes de Referenciação, num total de 34 conce-
lhos, com uma população de aproximadamente 411 mil habitantes.

As Unidades que compõem o Centro estão já ligadas por autoestrada, 
A24, nomeadamente as Unidades Hospitalares de Vila Real, Lamego, 
Chaves e Régua. A ligação aos Hospitais da ULS do Nordeste, Distrito 
de Bragança, faz-se pela A4.

Possui uma população maioritariamente envelhecida, com comorbili-
dades significativas e necessidades acrescidas, nomeadamente com 
patologias nas áreas neurológicas, cardiovasculares, oncológicas, 
osteoarticulares e de isolamento. 

A Unidade de Vila Real, sendo uma referência regional e polivalente, 
desenvolve parcerias, a nível de prestação de serviços, deslocando 
médicos para efetuar cirurgias, consultas ou técnicas em áreas priori- 
tárias diferenciadas, fixando os doentes ao seu Hospital da área de 
residência sempre que possível.

O CHTMAD responde ainda na prestação de cuidados diferenciados 
de algumas valências a regiões do Distrito de Bragança, otimizando 
os recursos existentes, onde já é uma referência regional, nomeada-
mente na Nefrologia, Cardiologia, Oncologia, Hematologia e Imuno- 
logia e em todas as áreas de Cuidados Intensivos.

Com os cuidados de saúde primários é necessário uma aproximação 
cada vez maior para uma articulação eficiente, aumentando a qualida- 
de dos cuidados de saúde prestados à população e evitado a procura 
da urgência hospitalar em situações que podem ser diagnosticadas e 
tratadas nos cuidados de saúde primários.

Torna-se fundamental o estabelecimento de mais protocolos de acessi- 
bilidade às consultas, desenvolvimento de metodologias inovadoras 
com tecnologia de informação facilitadora em consultoria, telemedici- 
na, entre outros.

Desta forma pretende-se evitar deslocações desnecessárias e o 
consumo excessivo de recursos sem benefícios de saúde adicionais.

A nível de cuidados continuados é importante o reforço do trabalho de 
articulação com outras entidades, no âmbito social, para uma melhoria 
na gestão de altas mas sobretudo para proteção dos doentes que 
muitas vezes se encontram isolados e desprotegidos. 

O CHTMAD acredita numa medicina que aposta na comunicação 
como forma de prevenção de temas da saúde atualmente tão debati- 
das (tabagismo e outras dependências, doenças sexualmente trans- 
missíveis, planeamento familiar, diagnósticos e tratamentos oncológi-
cos, reabilitação, entre outros).

Pretende-se implementar uma continuidade de investimento em 
estudos epidemiológicos, científicos e de planeamento no desenvolvi-
mento de uma política de formação, que assegure a consolidação de 
competências técnicas, e científicas dos profissionais.
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história das
unidades hospitalares

unidade hospitalar de vila real
A Unidade Hospitalar de Vila Real conta já com intensos anos de 
história e lugares. As suas raízes remontam a 1915 quando a Santa 
casa da Misericórdia inaugurou nesta cidade o Hospital da Divina 
Providência que mais tarde se tornaria o atual Hospital de S. Pedro. 

O Hospital de São Pedro foi inaugurado em 1980, passando a funcio- 
nar em 2 pólos distintos: um edifício central e outro pólo, instalado na 
zona pavilionar existente, originariamente pertencente ao Hospital 
Psiquiátrico.

Ao longo dos anos foi fundamental a adequação de alguns espaços 
desta Unidade Hospitalar, face à criação de novas valências e ao 
aumento exponencial de novas áreas assistenciais e de apoio. A cria- 
ção do Centro Oncológico do CHTMAD, a construção do Serviço de 
Doenças Infeciosas, a reconstrução e remodelação da Nova Urgência 
Geral e Pediátrica e dos novos Serviços de Cuidados Intensivos e 
Intermédios foram obras diferenciadores para o acesso a cuidados 
de saúde nesta região.
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unidade d. luíz I no peso da régua
A Unidade Hospitalar de Peso da Régua, denominada de Hospital D. 
Luiz I, foi inaugurada a 5 de Maio de 1957. Permanece, até hoje, pro- 
priedade da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, encon- 
trando-se arrendado ao CHTMAD. 

A nível de internamento, dispõe de 12 camas de Medicina.

Em 2004, e sendo um edifício antigo, sofreu profundas alterações 
tendo sido adequado aos fins a que estava destinado.

Em Dezembro de 2007, e com a reestruturação desenvolvida pelo 
Ministério da Saúde na rede de referenciação das urgências hospi- 
talares, a Urgência do Hospital D. Luiz I foi encerrada.

unidade hospitalar de lamego
A construção do Novo Hospital de Proximidade de Lamego, iniciada 
em 2009 e com conclusão em 2013, permitiu fazer uma cobertura na 
região, na área da Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa e Urgên- 
cia Básica.

O Novo Hospital de Lamego, sendo um hospital de proximidade pre- 
dominantemente de ambulatório, centrou-se em 4 áreas de 
produção: cirurgia de ambulatório (dispondo de 3 salas operatórias e 
com capa- cidade para executar 10 mil intervenções cirúrgicas/ano), 
consulta externa (com 14 gabinetes), urgência básica (com 759 m2 e 
capaci- dade para 60 mil atendimentos/ano) e Hospital de Dia/Visitas 
Domici- liárias. 

O Centro Oftalmológico da Unidade Hospitalar da Régua passou a 
funcionar nestas novas instalações permitindo um aumento da cirur- 
gia de ambulatório.



unidade hospitalar de chaves
Na história da Unidade Hospitalar de Chaves ficaram 450 anos de 
cuidados de saúde ligados ao antigo Hospital da Misericórdia. No 
entanto, é no ano de 1975 que se iniciaram as obras do que viria a 
ser o novo Hospital de Chaves. 

De localização geográfica bastante acessível e estrutura ampla, esta 
Unidade Hospitalar apresentou desde sempre instalações exemplares.

Com cerca de 30 anos de construção, este edifício tem vindo a ser 
objeto de algumas intervenções destinadas a melhorar a sua funcio- 
nalidade e a adequá-lo a níveis de exigência mais elevados da presta- 
ção de cuidados de saúde à população: foi remodelado o Serviço de 
Hemodiálise contribuindo para criar condições de segurança e níveis 
elevados de qualidade na prestação de cuidados ao doente dialisado, 
foram realizadas obras no Serviço de Urgência e obras de adaptação 
de espaços, criando instalações indispensáveis para os novos Servi- 
ços de Psiquiatria, Pedopsiquiatria e Unidade de Psicologia, foi criada 
a nova Consulta Externa da Área Materno-Infantil e foi, também, criado 
o Novo Serviço de Gastrenterologia com equipamento moderno e 
mais adequado às necessidades de saúde da população.
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unidade de vila pouca de aguiar
Com início de funcionamento em 2008, integrou o CHTMAD a Unidade 
de Vila Pouca de Aguiar, que funciona em instalações do Centro de 
Saúde cedidas ao CHTMAD. 

Dispõe atualmente de 12 camas, que compõem uma Unidade de 
Internamento Integrada no serviço de medicina interna, vocacionada 
para doentes a necessitar de cuidados paliativos.

Desde maio de 2013 que não se encontra na Rede Nacional de Cui- 
dados Continuados Integrados, estando apenas a acolher doentes 
de Medicina Interna do CHTMAD.

 

(* a informação relativa à Missão/Valores foi retirada do Regulamento Interno do 
CHTMAD ainda em vigor (datado de março de 2007) 

O CHTMAD assume como missão prestar cuidados de saúde diferen- 
ciados, com qualidade e eficiência, em articulação com outros servi- 
ços de saúde e sociais da comunidade, apostando na motivação e 
satisfação dos seus profissionais, com um nível de qualidade, efetivi- 
dade e eficiência elevadas. 

Faz igualmente parte da sua missão o ensino pós-graduado e o 
desenvolvimento das funções de formação consideradas necessárias 
ao desenvolvimento dos colaboradores do CHTMAD.
 
São, por fim, missão do CHTMAD, a investigação e o desenvolvi-
mento científico em todas a áreas das ciências da saúde.

No desenvolvimento da sua atividade, o CHTMAD e os seus 
colaboradores regem-se pelos seguintes valores:
a) Transparência nas ações e ética nos relacionamentos
b) Orgulho e sentimento de pertença
c) Qualidade, assegurando os melhores níveis de resultados e de 
serviço
d) Respeito pela dignidade humana, através do reconhecimento do 
caráter único de cada pessoa que procura os seus serviços
e) Espírito de colaboração e cortesia profissional, no relacionamento 
com os utentes e com os restantes colegas de trabalho

Os princípios estruturais e duradouros que guiam o comportamento e 
a atuação do CHTMAD são:
a) Atitude centrada no doente e na promoção da saúde na comuni-
dade
b) Cultura do conhecimento como um bem em si mesmo
c) Cultura de excelência técnica e do cuidar
d) Cultura interna de multidisciplinaridade e trabalho e equipa 

missão|valores
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Até 15/02/2016 o Conselho de Administração foi constituído por:

Carlos José Cadavez . Presidente do Conselho de Administração

José Joaquim Costa . Diretor Clínico

José Lameirão . Enfermeiro Diretor 

Fernando Pereira . Vogal Executivo 

Luís Matos . Vogal Executivo

Após esta data tomou posse um novo Conselho de Administração 
constituído por:

João Porfírio Oliveira . Presidente do Conselho de Administração

João Ferreira Gaspar . Diretor Clínico

Júlio Pires Azevedo . Enfermeiro Diretor 

Manuel Amaro Ferreira . Vogal Executivo 

Fernando Alberto Alves . Vogal Executivo

estrutura orgânica
do chtmad

» comissões de apoio técnico
As Comissões do CHTMAD têm elevada importância enquanto 
indicadores de qualidade hospitalar e criação de novos critérios de 
excelência para a contínua melhoria dos nossos serviços de saúde.

» órgãos de apoio à gestão

» direções dos serviços não clínicos
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comissão responsável

Ana Paula Dias

José Joaquim Costa

Filipe Rodrigues

José Joaquim Costa

Luis Filipe Matos

Pratima Isvarlal

Sara Mota

Victor Costa

Osvaldo Moutinho Soares

grupo de coordenação local do progra-
ma de prevenção e controlo de infeções 
e de resistência aos antimicrobianos

comissão de ética

comissão de farmácia e terapêutica

comissão técnica da certificação 
da conformidade da interrupção da 
gravidez

comissão de qualidade e segurança 
do doente

comissão de medicina transfusional

comissão da normalização dos 
consumos e equipamentos

comissão de informatização clínica

comissão de coordenação oncológica

Filipe Rodriguesdireção do internato médico

órgão de apoio responsável

Carlos Santos

Catherine Pereira

Higino Moreira

Olímpia Vinhas

Clara Branco

gabinete de comunicação e imagem

gabinete de informação à gestão

gabinete jurídico

gabinete da qualidade

gabinete de codificação clínica

Teresa Manso

Isidro Pereira

gabinete do cidadão

auditoria interna

serviços responsável

Sara Mota

Maria João Araújo

Fausto Ramos

Clara Matos

Almerinda Alves

serviços financeiros e contabilidade

serviço de gestão de recursos humanos

serviço de nutrição

serviços farmacêuticos

serviço de aprovisionamento

Telma Correia

Ana Castro

serviço de formação

serviços gerais

Rui Minhava

Carlos Faria

Américo Rui Couto

Victor Costa

Isabel Peixoto

serviços de instalação e equipamentos

serviço de gestão de doentes

serviço de informática e telecomunicações

serviço social

serviços hoteleiros

Ricardo Pinto

Maria João Azevedo

serviços religiosos

central de esterilização

Ana Mafalda Guinécentral de transportes e mcdt’s



Lúcia Marinhounidade de cirurgia de ambulatório

serviço de neurologia

António Sousa Nunes

serviço de cirurgia torácica

serviço de oftalmologia

serviço de ortopedia

serviço de otorrinolaringologia

serviço de urologia

serviço de hematologia clínica

serviço de oncologia

serviço de radioterapia

serviço de anestesiologia

unidade da dor aguda

unidade da dor crónica

serviço de emergência|vmer

serviço de c. intensivos e c. intermédios

serviço de psiquiatria

serviço de pedopsiquiatria

serviço de imuno-hemoterapia

serviço de medicina física e reabilitação

serviço de patologia clínica

unidade de oftalmologia de lamego
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serviço de segurança e saúde no trabalho Manuel Carvalho

José Ilídio Azevedo

Carlos José Marques

Laura Carvalho

António Trigo Faria

José Presa Ramos

Mário Rui Silva

Abel Afonso

Joana Mesquita

Ana Roxo

António Oliveira

Paulo Avelar

Joana Ferreira

Fernando Martins

Fernando Roque

José Pereira Pinto

António Marques Dias

Carlos Alfaro

Filipe Rodrigues

Manuel Cunha

Pedro Santos

Mª do Amparo Moutinho

Margarida Faria

Catarina Martins

Mª do Rosário Alves

Fernando Próspero

Francisco Esteves

Miguel Viseu Carvalho

Justino M. Gonçalves

José António Carvalho

serviço de cardiologia|ucic

serviço de dermatologia

serviço de gastrenterologia

serviço de medicina interna

unidade de hepatologia

unidade de avc

serviço de pneumologia

serviço de endocrinologia

serviço de reumatologia

serviço de cirurgia geral

unidade de patologia mamária

serviço de angiologia e cirurgia vascular

serviço de cirurgia maxilo-facial

serviços responsável

responsávelserviços (cont.)

Teresa Morgadoserviço de nefrologia

Rui Couto

» direções dos serviços não clínicos

bloco operatório Arnaldo Gomes

Pedro Pinheiro

Rui Carvalho

consulta externa

cuidados domiciliários

serviços responsável

» unidades funcionais

serviço de genética médica

serviço de ginecologia /obstetrícia

serviço de pediatria e neonatologia

Osvaldo Moutinho

Osvaldo Moutinho

Eurico Gaspar

serviço de anatomia patológica

serviço de imagiologia

Mª José Del Rio

Mª José Sequeira

Pratima Isvarlal

Lúcia Dias
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produção
por linha de atividade

Em termos globais a atividade assistencial do CHTMAD, medida em 
doentes-padrão, teve uma variação negativa de -0,7% de 2014 para 
2015. Tal variação deveu-se sobretudo a um decréscimo da atividade 
cirúrgica e a uma redução de acessos à urgência.

» consulta externa
Na consulta externa do CHTMAD participam 33 especialidades 
médicas e 2 não médicas, tendo-se o volume de atividade mantido 
em 2015 acima das 300.000 consultas.

A acompanhar algum abrandamento da atividade assistencial no 
CHTMAD as consultas externas reduziram a sua atividade em 2015 
em 4.513 consultas relativamente ao ano 2014.

2014 2015
∆ (%)
15/14

∆ (%)
15/14

subsequentes

consultas não médicas

1as consultas

subsequentes

1as consultas 80 094 77 173 -2 921 -3,6%

220 208 219 555 -653 -0,3%

300 302 296 728 -3 574 -1,2%

1 258 1 178 -80 -6,4%

4 503 3 644 -859 -19,1%

5 761 4 822 -939 -16,3%

81 352 78 351 -3 001 -3,7%

224 711 223 199 -1 512 -0,7%

306 063 301 550 -4 513 -1,5%

total

consultas médicas

total de consultas

total
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evolução das consultas externas

2015

A atividade de consulta externa entre 2011 e 2015 aumentou cerca de 
10%, sendo que o último ano foi o único com variação negativa de 
cerca de -1,5%.

No que se refere à atividade de consulta por especialidade, podemos 
destacar relativamente a 2015 as especialidades de Oftalmologia com 
mais de 28 mil consultas realizadas e Cirurgia Geral e Ortopedia com 
mais de 26 mil consultas cada. 

As especialidades que mais aumentaram em termos percentuais a 
sua atividade em 2015 face ao ano homólogo foram a Cirurgia Vascu- 
lar (49,8%), a Imunoalergologia (26%), a Hepatologia (19,8%) e a 
Pedopsiquiatria (14%).

gastrenterologia

neurologia

nutricao

obstetricia

oftalmologia

oncologia

orl

ortopedia

pediatria

pedopsiquiatria

pneumologia

psiquiatria

radioterapia

reumatologia

saude no trabalho

ucip

anestesiologia 5 264

10 916

26 098

3,6%

8,5%

2 618

1 471

7 498

1 707

0,9%

0,5%

2,4%

0,6%

3 363 1,1%

8 669 2,8%

9 212 3,0%

557 0,2%

13 421 4,4%

7 710 2,5%

3 689 1,2%

1 893 0,6%

13 014 4,3%

14 689 4,8%

9 074 3,0%

15 660 5,1%

5 765 1,9%

10 719 3,5%

29 466 9,6%

8 295 2,7%

13 838 4,5%

25 938 8,5%

17 774 5,8%

1 794 0,6%

9 489 3,1%

9 438 3,1%

5 378 1,8%

2 513 0,8%

1 642 0,5%

101 0,0%

7 390

306 063

2,4%

100%

cardiologia

cirurgia

dermatologia

dor

endocrinologia

genetica

ginecologia

hematologia

hepatologia

imunoalergologia

imunohemoterapia

medicina

nefrologia

especialidade
ano

2014

1,7%

peso
2014

4 594

11 123

26 615

3,7%

8,8%

2 635

2 203

4 493

1 887

0,9%

0,7%

1,5%

0,6%

3 302 1,1%

8 498 2,8%

6 950 2,3%

524 0,2%

14 127 4,7%

8 546 2,8%

4 421 1,5%

2 385 0,8%

13 371 4,4%

15 912 5,3%

9 807 3,3%

15 660 5,1%

4 857 1,6%

11 602 3,8%

28 437 9,4%

8 360 2,8%

12 740 4,2%

26 244 8,7%

17 375 5,8%

2 045 0,7%

10 166 3,4%

9 528 3,2%

4 956 1,6%

404 0,1%

1 333 0,4%

106 0,0%

5 910

301 550

2,0%

100%

ano
2015

1,5% -12,7%

1,9%

2,0%

0,6%

49,8%

-40,1%

10,5%

-1,8%

-2,0%

-24,6%

-5,9%

5,3%

10,8%

19,8%

26,0%

2,7%

8,3%

8,1%

2,8%

-15,8%

8,2%

-3,5%

0,8%

-7,9%

1,2%

-2,2%

14,0%

7,1%

1,0%

-7,8%

-83,9%

-18,8%

5,0%

-20,0%

-1,5%

peso
2015

cirurgia maxilo-facial

cirurgia vascular

fisiatria

consulta externa

urologia

total

∆ (%)
15/14
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019



taxa acessibilidade
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consulta externa e taxa de acessibilidade

primeiras subsequentes

Nas consultas externas, nos últimos 2 anos verificou-se uma redução 
da taxa de acessibilidade, de cerca de 29% para cerca de 26%. Esta 
redução resultou essencialmente da diminuição de primeiras consul- 
tas pois a variação do nº de subsequentes não tem tido um impacto 
tão negativo.

primeiras consultas
As especialidades clínicas que em 2015 demonstraram melhor rácio 
de acessibilidade ao CHTMAD foram a Genética Médica (77,7%), a 
Cirurgia Vascular (62,2%) e a Oftalmologia (44,7%). A Anestesiologia e 
a UCIP têm características especiais.

O nº de primeiras consultas realizadas provenientes dos Centros de 
Saúde aumentou de 2014 para 2015 de 28.749 para 30.837 
representando uma evolução da percentagem de acesso via Centros 
de Saúde, de 35,3% para 39,4%.

lista de espera para a consulta externa (lec)
O desempenho dos indicadores da lista de espera para a consulta 
externa a 31 de Dezembro de 2015 evoluiu negativamente face ao 
ano anterior.

O tempo médio de espera, em 2015, para a realização de uma consul- 
ta de especialidade foi de 238 dias, mais 32 dias que em 2014.

O número de doentes em espera também aumentou (10,1%) tendo 
reduzido o número de doentes em espera com consulta marcada 
(-2,6%) e aumentado o número de doentes sem consulta marcada 
(+14%).

gastrenterologia

neurologia

nutricao

obstetricia

oftalmologia

oncologia

orl

ortopedia

pediatria

pedopsiquiatria

pneumologia

anestesiologia 5 256

2 672

8 209

24,5%

31,5%

814

1 008

2 517

307

31,1%

68,5%

33,6%

18,0%

413 12,3%

3 185 36,7%

3 280 35,6%

395 70,9%

3 520 26,2%

814 10,6%

416 11,3%

580 30,6%

884 6,8%

2 106 14,3%

948 10,4%

2 742 17,5%

1 258 21,8%

1 984 18,5%

13 371 45,4%

1 181 14,2%

4 166 30,1%

9 189 35,4%

3 731 21,0%

379 21,1%

2 019 21,3%

cardiologia

cirurgia

dermatologia

dor

endocrinologia

genetica

ginecologia

hematologia

hepatologia

imunoalergologia

imunohemoterapia

medicina

nefrologia

especialidade
2014

nr.

99,8%

2014
% 1as

4 582

2 536

8 054

22,8%

30,3%

773

1 371

1 479

305

29,3%

62,2%

32,9%

16,2%

1 013 30,7%

3 564 41,9%

2 404 34,6%

407 77,7%

3 598 25,5%

922 10,8%

476 10,8%

587 24,6%

712 5,3%

2 422 15,2%

935 9,5%

2 830 17,6%

1 178 24,3%

2 287 19,7%

12 710 44,7%

1 394 16,7%

3 890 30,5%

8 637 32,9%

3 592 20,7%

535 26,2%

1 899 18,7%

2015
nr.

99,7% -12,8%

-5,1%

-1,9%

-5,0%

36,0%

-41,2%

-0,7%

145,3%

11,9%

-26,7%

3,0%

2,2%

13,3%

14,4%

1,2%

-19,5%

15,0%

-1,4%

3,2%

-6,4%

15,3%

-4,9%

18,0%

-6,6%

-6,0%

-3,7%

41,2%

-5,9%

2015
% 1as

cirurgia maxilo-facial

cirurgia vascular

fisiatria

∆ (%)
15/14

psiquiatria

radioterapia

reumatologia

saude no trabalho

ucip

1 197 12,7%

452 8,4%

344 13,7%

71 4,3%

88 87,1%

1 856

81 352

25,1%

26,6%

especialidade (cont.)
2014

nr.
2014
% 1as

1 179 12,4%

450 9,1%

43 10,6%

50 3,8%

99 93,4%

1 438

78 351

24,3%

26,0%

2015
nr.

-1,5%

-0,4%

-87,5%

-29,6%

12,5%

-22,5%

-3,7%

2015
% 1as

urologia

total

∆ (%)
15/14

nº de utentes em espera 30 785

7 279

23 506

7 088

26 795

206 238

com consulta marcada

sem consulta marcada

final de
2014

33 883

final de
2015

10,1%

-2,6%

14,0%

15,5%média tempo espera lec (dias)

∆ (%)
15/14

Apesar da redução do nº de doentes em espera verificada em algumas 
especialidades, especialmente Otorrinolaringologia (-598), Gastrentero- 
logia (-534) e Pedopsiquiatria (-383), houve um aumento significativo 
em outras especialidades que fez com que no global existisse um 
aumento significativo da LEC nomeadamente Dermatologia (+1.430), 
Oftalmologia (+1.264), Ortopedia (+1.043) e Pneumologia (+744).

relatório e contas 2015
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No final de 2015 as especialidades com mais doentes em espera são 
Oftalmologia (8.012), Ortopedia (4.514) e Urologia (3.894 doentes) 
sendo que as especialidades que mais pesam na LEC fruto do impacto 
do tempo médio de espera, são a Urologia (29,4%), a Oftalmologia 
(23,5%) e a Ortopedia (12,2%).

» visitas domiciliárias
Para além das consultas efetuadas nas instalações do CHTMAD, 
também são realizadas visitas domiciliárias do utente que têm como 
principais objetivos garantir a continuidade de cuidados e melhorar a 
qualidade de vida dos doentes.

Dado o atual contexto socioeconómico existe alguma dificuldade por 
parte da comunidade em providenciar apoio ao nível das ajudas técni- 
cas e da reabilitação. Com as visitas domiciliárias, os doentes não 
necessitam de prolongar o seu tempo de estadia no hospital e podem 
manter-se no seu meio familiar onde recuperam com o apoio da 
família e dos enfermeiros do CHTMAD.

Em 2015 registamos um aumento de 9,3% no número de visitas domi- 
ciliárias face ao ano anterior com resposta a um aumento de 4,3% de 
doentes

cirurgia geral 5 706 574

2 522 350

1 1

8 229 925

2 985

5 999

13

394

1

8 997 965

ginecologia

ortopedia

570 5,1%

18,4%

1200,0%

9,3%

-0,7%

12,6%

0,0%

4,3%total

∆ (%) 15/142014
visitas doentes

2015
visitas doentes visitas doentes

0

evolução visitas domiciliárias
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» urgência
O CHTMAD possui 3 urgências: Urgência Polivalente em Vila Real, 
Urgência Médico-Cirúrgica em Chaves e Urgência Básica em Lamego. 
Ao longo do ano de 2015 foram realizados nos vários serviços de 
urgência 177.553 atendimentos, sendo que este valor foi inferior em 
1,9% ao ano homólogo. A redução verificada em 2015 verificou-se 
com maior impacto na unidade de Chaves (-4,3%) tendo-se verificado 
contudo, na Obstetrícia de Vila Real um aumento de acessos na ordem 
dos 15%, em linha com o aumento de partos.

Deve-se ter em conta que no S.U. de Vila Real a afluência à Urgência 
Pediátrica padece de um procedimento de registo que é condiciona- 
do pelo facto de a partir das 20h30m até às 8h30 todas as admissões 
serem registadas como Urgência Geral. Tal facto faz com que todas 
as admissões dentro desse período não sejam registadas como 
Urgência Pediátrica.

Não obstante será de destacar o facto de a Urgência Pediátrica apre- 
sentar variações opostas em Vila Real (+24,3%) e Chaves (-20,6%). 

atendimento no serviço de urgência

s.u. vila real - geral 69 726

9 384

3 812

11 669

4 382

46 292 46 205

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

66 578

ano
2015

-4,5%

24,3%

15,0%

-0,2%s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

∆ (%)
15/14

-3 148

2 285

570

-87

11 693 9 280 -20,6%-2 413

40 075 39 439 -1,6%-636

180 982 177 553 -1,9%-3 429

∆ (nº)
15/14local

s.u. vila real - geral 191

26

10

32

12

127 127

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

182

ano
2015

-4,5%

24,3%

15,0%

-0,2%s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

∆ (%)
15/14

32 25 -20,6%

110 108 -1,6%

496 486 -1,9%

local

Para uma maior aproximação à resposta que a Urgência está a ofere- 
cer à comunidade segue valor médio diário dos atendimentos efetuados 
onde se poderá verificar que houve uma redução de 496 para 486 
episódios por dia.

frequência média diária

atividade assistencial
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A afluência ao CHTMAD no início de 2015 foi superior ao ano homólo- 
go porém ao longo do ano o acesso foi recorrentemente inferior com 
exceção de uma aproximação em Junho. De notar o aumento da 
acessibilidade em Agosto em resultado de um acréscimo da popula- 
ção residente fruto da presença de muitos emigrantes que nesta 
época vêm visitar a família e passar férias.

Se analisarmos a afluência por turnos poderemos verificar que a pro- 
cura é maior em todas as urgências das 8h às 16 h e das 16h às 24h, 
representando respetivamente 54% e 37% do total dos atendimentos.

afluência ao serviço de urgência por turnos
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2014 2015

evolução de episódios

s.u. vila real - geral 6 905

25

479

599

583

3 904 4 024

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

6 460

ano
2015

s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

467 315

3 184 3 413

14 964 15 394

local
turno 00 » 08 horas

s.u. vila real - geral 36 687

5 006

1 777

5 336

2 083

28 332 27 604

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

35 573

ano
2015

s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

5 909 5 001

21 058 20 620

98 769 96 217

local
turno 08 » 16 horas

s.u. vila real - geral 26 134

4 353

1 556

5 734

1 716

14 056 14 577

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

24 545

ano
2015

s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

5 317 3 964

15 833 15 406

67 249 65 942

local
turno 16 » 24 horas

O tempo médio do atendimento no serviço de urgência reduziu em 
cerca de 2 minutos de 2014 para 2015 passando para um tempo 
médio de 3 horas e 15 minutos. Ao analisarmos os diferentes locais 
poderemos constatar que somente a Urgência Geral e a Urgência 
Pediátrica, ambas em Vila Real, não reduziram os tempos de atendi- 
mento.

tempo médio de permanência (h:mm)

Os principais destinos de alta dos doentes que foram atendidos no 
CHTMAD em 2015 foram “Exterior não referenciado” com 79,3% e 
“Serviço de Internamento” com 9,7% dos destinos das altas. Os uten- 
tes que tiveram como destino “Abandono” representaram 1,3% dos 
atendimentos em 2015.

destino dos atendimentos no su

s.u. vila real - geral 3:40

2:43

4:15

2:49

3:48

3:57 3:43

s.u. vila real - pediátrica

s.u. vila real - obstétrica

ano
2014

3:41

ano
2015

0,5%

3,7%

-10,6%

-5,9%s.u. chaves - geral

s.u. chaves - pediátrica

s.u. lamego

total

∆ (%)
15/14

1:35 1:33 -2,1%

2:25 2:28 2,1%

3:17 3:15 -1,0%

local

exterior não referenciado 146 565

2 598

16 773

1,4%

9,3%

8 870 4,9%

ars - centro de saúde

serviço de internamento

2014

81,0%

peso (%)
2014

consulta externa

abandono

outro hospital

outros destinos

2 176 1,2%

1 159 0,6%

2 841 1,6%

total 180 982 100%

140 729

3 841

17 152

2,2%

9,7%

8 547 4,8%

2015

79,3%

peso (%)
2015

2 352 1,3%

1 478 0,8%

3 454 1,9%

177 553 100%

local

relatório e contas 2015
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ribeira de pena

caraterização dos episódios de urgência

A proveniência dos utentes que recorreram às urgências do CHTMAD, 
concentra-se sobretudo em 3 concelhos (Vila Real, Chaves e Lame- 
go) que representaram em 2015 cerca de 54% das admissões às 
urgências.

Será de realçar que apesar de Resende não fazer oficialmente parte 
da área de referência do CHTMAD, a sua população dirige-se à Urgên- 
cia de Lamego em volume bastante superior a concelhos como Tabua- 
ço, Moimenta da Beira, Sernancelhe e Penedono.

sabrosa

lamego

moimenta da beira

penedono

resende

são joão da pesqueira

sernancelhe

tabuaço

tarouca

total viseu-norte

outros distritos

bragança

porto

viseu-centro/sul

braga

outros

5 715

3 658

5 765

3 814

40 463

1 716

2 457

2 277

37 727

1 843

2 635

2 438

3 443 3 421

2 756 3 009

3 864 3 583

4 389 4 441

11 440 11 466

5 520 5 413

33 113 32 252

128 426 125 100

3 546 3 345

76 80

26 117 25 597

1 029 881

9 21

2 827 3 098

2 523 2 817

102 109

2 129 2 076

5 244 5 254

43 602 43 278

2 198 2 406

2 424 2 321

808 813

642 660

2 882 2 975

8 954

180 982

9 175

177 553

alijó

concelhos de vila real

boticas

mondim de basto

montalegre

peso da régua

murça

sta marta penaguião

valpaços

vila pouca de aguiar

vila real

total - vila real

concelhos de viseu-norte

armamar

cinfães

local de residência
ano

2014
ano

2015

50

156

0,9%

4,3%

-2 736

127

178

161

-6,8%

7,4%

7,2%

7,1%

-22 -0,6%

253 9,2%

-281 -7,3%

52 1,2%

26 0,2%

-107 -1,9%

-861 -2,6%

-3 326 -2,6%

-201 -5,7%

4 5,3%

-520 -2,0%

-148 -14,4%

12 133,3%

271 9,6%

294 11,7%

7 6,9%

-53 -2,5%

10 0,2%

-324 -0,7%

208 9,5%

-103 -4,2%

5 0,6%

18 2,8%

93 3,2%

221

-3 429

2,5%

-1,9%

∆ (nº)
15/14

3,2%

2,1%

21,2%

1,0%

1,5%

1,4%

1,9%

7 615 7 293 -322 -4,2% 4,1%

1,7%

2,0%

2,5%

6,5%

3,0%

18,2%

70,5%

1,9%

0,0%

14,4%

0,5%

0,0%

1,7%

1,6%

0,1%

1,2%

3,0%

24,4%

1,4%

1,3%

0,5%

0,4%

1,70%

5,2%

100%

∆ (%)
15/14

chaves

mesão frio

total outros distritos

total chtmad

peso (%)
2015
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urgência geral

A Triagem de Manchester é utilizada no CHTMAD em todos os serviços 
de urgência permitindo deste modo avaliar a prioridade dos utentes 
que acorrem às urgências do CHTMAD. No entanto, somente a partir 
de Julho de 2014 é que começou a ser utilizada de forma uniforme 
em todo o centro hospitalar a aplicação de Triagem da ACSS pois em 
Chaves era utilizada a aplicação ALERT.

De notar que ainda não existe uma utilização a 100% da triagem sendo 
de destacar a Urgência Pediátrica de Vila Real que, por ter um acesso 
distinto da Urgência Geral, está a ter algumas dificuldades de 
implementação.

Ainda assim será de destacar o elevado número de verdes e azuis em 
Chaves (+ de 40%) bem como o facto dos vermelhos, laranjas e ama- 
relos representarem mais de 73 % no SU de Lamego.

urgência por cor

» hospital de dia

O Hospital de Dia tem como principal finalidade promover cuidados de 
saúde, de forma programada, permanecendo os doentes sob vigilância 
por um período inferior a 24 horas.

O CHTMAD tem vindo nos últimos a manter uma linha de continuidade 
no que respeita ao número de sessões de hospital de dia realizadas 
não se verificando, no global, variações significativas de ano para ano. 

vermelho 262

9 440

43 845

11,4%

53,1%

12 263 14,8%

laranja

amarelo

nr. epis.

0,3%

peso

verde

azul

branco

total

448 0,5%

16 371 19,8%

82 629 100%

cor

vila real

118

5 216

27 641

9,4%

49,8%

20086 36,2%

nr. epis.

0,2%

peso

2 149 3,9%

275 0,5%

55485 100%

chaves

173

4 359

24 307

11,1%

61,6%

9 361 23,7%

nr. epis.

0,4%

peso

108 0,3%

1 131 2,9%

39 439 100%

lamego

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%
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Como se poderá confirmar no quadro seguinte foram as sessões 
geradoras de GDH que tiveram uma evolução significativa no último 
ano. Apesar de estas representarem cerca de 15% do total das 
sessões de hospital de dia, verificou-se um aumento de 37,6% face 
ao ano anterior devido principalmente ao aumento de administrações 
de quimioterapia.

hospital de dia

nº de sessões 46 394

5 033

41 361

6 924

39 113

sessões geradoras de gdh

sessões não geradoras de gdh

46 037

ano
2015

ano
2015

-357

1 891

-2 248

37,6%

-5,4%

-0,8%

especialidade
∆ (nº)
15/14

∆ (%)
15/14

Como se poderá constatar consultando os dados constantes na 
tabela seguinte, foram as especialidades de Oncologia e Hematologia 
que mais aumentaram o número de sessões de 2014 para 2015. As 
sessões geradoras de GDH são quase na totalidade sessões de 
Quimioterapia Oncológica. 

sessões de hospital de dia

hematologia 2 661

2 546

420

4,3

6,1

16 564 104,8

imunohemoterapia

imunomoduladores

sessões

6,9

sessões/doente

nefrologia

oncologia

pedopsiquiatria

psiquiatria

6 630 5,8

2 221 3,0

2 720 4,2

especialidade

ano 2014

2 950

1 930

449

3,8

6,2

16 703 103,7

sessões

6,3

sessões/doente

8 307 6,6

2 207 2,8

2 878 4,3

ano 2015

289

-616

29

-24,2%

6,9%

139 0,8%

sessões

10,9%

sessões/doente

1 677 25,3%

-14 -0,6%

158 5,8%

radioterapia

outros procedimentos

total

12 193 25,1

439 6,9

46 394 10,9

10 159 23,7

454 6,3

46 037 10,4

-2 034 -16,7%

15 3,4%

-357 -0,8%

∆ nº sessões

No seu conjunto as especialidades que representam um peso maior 
no número de sessões realizadas são a Nefrologia, a Radioterapia e 
a Oncologia que no seu conjunto representam 76,4% da atividade 
desta linha de produção.

Convém ainda realçar que enquanto o número de sessões reduziu 
0,8% o número de doentes aumentou 3,2% significando que o núme- 
ro de sessões por doente reduziu em média de 10,9 para 10,4. 
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» episódios de ambulatório
Os episódios de ambulatório podem ser classificados como GDH de 
Médico de Ambulatório ou GDH Cirúrgico de Ambulatório e 
pressupõem que a admissão seja programada e que o utente 
permaneça na instituição por um período inferior a 24 horas.

Em 2015 registou-se um acréscimo nos GDHs médicos (+35,3%) e 
uma redução nos GDHs cirúrgicos (-10%) como se poderá verificar 
no quadro seguinte.

gdh’s ambulatório

gdh’s médicos 7 093

6 716

13 809

6 045

15 643

gdh’s cirúrgicos

total gdh’s

9 598

ano
2015

ano
2014

2 505

-671

1 834

-10,0%

13,3%

35,3%

indicador
∆ (nº)
15/14

∆ (%)
15/14

simples 11 232

940

12 172

1 876

10 919

complexos

total

9 043

ano
2015

ano
2015

-2 189

936

-1 253

99,6%

-10,3%

-19,5%

tipo
∆ (nº)
15/14

∆ (%)
15/14

Nos GDHs médicos o contributo mais relevante deveu-se ao acrésci- 
mo nos tratamentos de quimioterapia oncológica mas no que se refere 
aos GDHs cirúrgicos de ambulatório a maior redução de atividade 
deveu-se à especialidade de Oftalmologia com uma redução de 14%.

As especialidades que tiveram mais peso em 2015 foram a Oftalmolo-
gia (47,6%), a Cirurgia Geral (21,9%) e Ortopedia (10,6%). No seu 
conjunto representam 80% do total dos GDHs cirúrgicos de Ambula- 
tório.

tratamentos de radioterapia
Quando realizados em regime de ambulatório, os tratamentos de 
Radioterapia são efetuados no âmbito de hospital de dia podendo ser 
classificados por simples ou complexos.

Os tratamentos são classificados da seguinte forma:
Tratamentos complexos:
- Tratamentos técnicas especiais;
- Irradiação corporal total e hemicorporal;
- Tratamento de radioterapia de intensidade modulada – IMRT

Tratamentos simples:
- Tratamentos técnicas simples;
- Tratamentos 3D;
- Radioterapia estereotáxica fracionada

Pode-se constatar que no global houve uma redução de 10,3% no 
total de tratamentos de radioterapia realizados em ambulatório no 
CHTMAD. Houve um decréscimo significativo no número de tratamen- 
tos simples (-19,5%) mas o valor de tratamentos complexos pratica-
mente duplicou.

» internamento
O CHTMAD em 2015 manteve a sua lotação face ao ano anterior no 
entanto o nº de altas aumentou em 426 se incluirmos os recém-
nascidos.

Este acréscimo de altas, em conjunto com uma pequena redução da 
demora média, provocou um pequeno acréscimo da taxa de ocupa- 
ção (1,7%). De destacar o aumento em cerca de 6% da taxa de 
mortalidade, cujo principal fator será o aumento médio de idade dos 
doentes tratados no CHTMAD.

lotação média anual (sem berços) 577

18

24 295

18

24 721

lotação do berçário

nº de altas

577

ano
2015

ano
2014

0

0

426

0,0%

1,8%

23 106

8,07

23 431

8,03

nº de altas (sem recém-nascidos)

demora média (dias)

taxa de mortalidade

taxa de ocupação

doentes saídos por cama

325

-0,04

1,4%

-0,5%

7,0% 7,4% 0,42% 6,0%

87,2 88,7 1,50% 1,7%

42,11 42,84 0,74 1,8%

0,0%

indicador
∆ (nº)
15/14

∆ (%)
15/14

Doentes saídos
O quadro seguinte ilustra a atividade das especialidades/serviços de 
internamento distinguindo a atividade realizada entre doentes saídos 
e altas. O indicador doentes saídos reflete a atividade global indepen- 
dentemente do destino do doente aquando da saída do serviço e o 
indicador “alta” reflete o movimento exclusivo de doentes que tiveram 
como destino o exterior do hospital.

Convém ter em consideração que o serviço de Doenças Infeciosas 
ficou inativo praticamente no início de 2014 devido a estragos causa- 
dos por uma intempérie.
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cardiologia 1 513

cérebro vasculares

cirurgia geral

ano 2014

1 455

ano 2015

cirurgia maxilo-facial

cirurgia vascular

doenças infeciosas

gastrenterologia

serviço

doentes saídos

-3,8%

376 357 -5,1%

3 443 3 510 1,9%

0 75 -

0 162       -

4 0 -100%

9 9 0,0%

973 850 -12,6%

0 282 -

8 442 8 996 6,6%

∆ (%) 15/14

ginecologia

hematologia

medicina interna

1 385

ano 2014

1 364

ano 2015

altas

-1,5%

268 280 4,5%

3 082 3 130 1,6%

74 62 -16,2%

181 148 -18,2%

2 - -

9 7 -22,2%

931 819 -12,0%

- 262 -

7 413 7 961 7,4%

nefrologia 302

neonatologia

neurologia

313

obstetrícia

oftalmologia

oncologia

ortopedia

3,6%

221 233 5,4%

899 793 -11,8%

1 712 1 756 2,6%

77 80 3,9%

747 452 -39,5%

2 459 2 541 3,3%

325 221 -32,0%

1 203 1 173 -2,5%

644 619 -3,9%

otorrinolaringologia

pediatria

pneumologia

psiquiatria

u.c.i.c.

u.c.i.p.

u.c. intermédios

urologia

273 285 4,4%

201 206 2,5%

638 588 -7,8%

1 684 1 724 2,4%

72 75 4,2%

696 385 -44,7%

2 394 2 449 2,3%

305 199 -34,8%

1 187 1 167 -1,7%

613 583 -4,9%

383 383 -0,0% 367 371 1,1%

708 766 8,2% 220 209 -5,0%

319 361 -13,2% 64 72 12,5%

517 484 -6,4% 53 67 26,4%

849 801 -5,7% 811 771 -4,9%

∆ (%) 15/14

As reduções mais significativas verificadas de 2014 para 2015 foram 
registadas nos seguintes serviços/especialidades:
  
- Oncologia (-39,5%) – devido a subdivisão das enfermarias por Onco- 
logia e Hematologia. No seu conjunto não houve variação significativa 
de movimento;
- Ginecologia (-12,6%), Cirurgia Maxilo-Facial (-17,6%) e Cirurgia Vas- 
cular (-15,6%), – devido a aumento da ambulatorização da atividade 
cirúrgica;
- Otorrinolaringologia (-32%);
- Neurologia (-11,8%).

Os serviços/especialidades que tiveram aumentos mais significativos 
foram:

- Hematologia (+282) – devido a subdivisão das enfermarias por Onco- 
logia e Hematologia. No seu conjunto não houve variação significativa 
de movimento;
- Medicina Interna (+554) – devido sobretudo a aumento da atividade 
na unidade de Chaves.

demora média
A demora média no CHTMAD em 2015 teve uma pequena redução 
relativamente ao ano anterior mas ao analisar este indicador por 
serviço, verificamos que existiram algumas variações significativas.
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∆ (nº)
15/14

medicina interna

pediatria

pneumologia

psiquiatria

u.c.i.c.

u.c.i.p.

u.c. intermédios

urologia

cardiologia 3,9

14,8

5,9

16,6

6,4

5,0

6,3

8,5

4,1

6,0

8,5

-

11,7

3,1 3,6

- 8,9

9,3 8,8

8,9 8,1

5,4 6,4

5,4 5,8

2,7 2,7

3,6 3,1

11,9 13,0

7,5 7,4

5,3 5,1

3,5 3,3

10,0 10,4

17,2 17,7

3,0 2,8

5,7 5,7

2,8 3,2

5,1 5,1

cerebro vasculares

cirurgia geral

doenças infeciosas

gastrenterologia

ginecologia

nefrologia

neonatologia

neurologia

obstetrícia

oftalmologia

oncologia

ortopedia

otorrinolaringologia

serviço
ano

2014

3,6

ano
2015

-0,3

1,8

0,5

1,0

2,2

-

7,6

0,5

-

-0,5

-0,8

1,0

0,4

0,0

-0,5

1,1

-0,1

-0,2

-0,2

0,4

0,5

-0,2

0,0

0,4

0,0

-7,7%

12,2%

8,5%

20,0%

34,9%

-

185,4%

16,1%

-

-5,4%

-9,0%

18,5%

7,4%

0,0%

-13,9%

9,2%

-1,3%

-3,8%

-5,7%

4,0%

2,9%

-6,7%

0,0%

14,3%

0,0%

cirurgia maxilo-facial

cirurgia vascular

hematologia

∆ (%)
15/14

Neste indicador podem ser observadas algumas variações que fruto 
da reduzida atividade da especialidade, podem parecer exageradas 
pois cada episódio tem um impacto maior no resultado do cálculo. Os 
acréscimos mais significativos no tempo médio de estadia do doente 
no CHTMAD ocorreram em:
- Gastrenterologia (+7,6 dias);
- Cirurgia Vascular (+2,2 dias);
- Cérebro Vasculares (+1,8 dias).

Em relação às reduções mais significativas destacaram-se:
- Nefrologia (-0,8 dias);
- Oftalmologia (-0,5 dias);
- Medicina Interna (-0,5 dias);
- Cardiologia (-0,3 dias).

Taxa de ocupação
A taxa de ocupação por serviço foi calculada com base no serviço 
responsável, ou seja, os valores calculados por serviço consideram 
todos os doentes da sua responsabilidade independentemente de 
estarem internados nas suas instalações ou outras instalações físicas. 
Assim, os serviços que não têm lotação dado o pouco volume de doen- 
tes, não estão a contribuir para a taxa de ocupação desses serviços. 

O CHTMAD verificou em 2015 uma pequena subida da sua taxa de 
ocupação em resultado de uma pequena subida no número de doen- 
tes internados, mas ainda, assim superior à redução da demora média.

ano
2015

medicina interna

pediatria

pneumologia

psiquiatria

u.c.i.c.

u.c.i.p.

u.c. intermédios

urologia

cardiologia 19

12

77

107%

76%

2

4

 

 

-

-

 

 

13 69%

10 -

188 112%

6 108%

6 55%

9 132%

21 60%

5 23%

18 84%

73 74%

9 50%

24 44%

17 111%

24 80%

8 73%

    8 73%

8 56%

16 81%

cerebro vasculares

cirurgia geral

doenças infeciosas

gastrenterologia

ginecologia

nefrologia

neonatologia

neurologia

obstetrícia

oftalmologia

oncologia

ortopedia

otorrinolaringologia

serviço
lotação

2015

90%

ano
2014

81%

136%

78%

61%

89%

 

 

71%

83%

115%

116%

65%

166%

62%

20%

80%

70%

40%

44%

103%

80%

72%

70%

54%

69%

-9

29

2

-

-

0

 0

2

-

3

8

10

34

2

-3

-4

-4

-10

0

-8

0

-1

-3

-2

-12

cirurgia maxilo-facial

cirurgia vascular

hematologia

∆ (pp)
15/14

O cálculo deste indicador nos moldes atrás referidos contribui para 
avaliar possíveis necessidades de alteração de lotações face à ativi- 
dade assistencial verificada.
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Tipologia e complexidade dos doentes internados
No quadro seguinte podemos verificar que no CHTMAD o rácio de 
conversão de doentes saídos em doentes equivalentes atingiu cerca 
de 92,2% o que significa que existe margem para fazer uma melhoria 
deste rácio nomeadamente reduzindo o nº de doentes saídos que 
não geram GDH e melhorando o registo das suas práticas clínicas. 
De considerar que de 2014 para 2015 houve alteração de agrupador 
fazendo com que não sejam totalmente comparáveis os 2 anos.

ano
2015

doentes saídos com alta 418

825

1,80

22 141

91,11

-336

-82

3 395

2 962

97182

doentes equivalentes

rácio de/ds

gdh’s cirúrgicos urgentes

gdh’s cirúrgicos 
entidades externas sigic

indicador
∆ (nº)
15/14

24 302

ano
2014

24 720

22 966

92,90

37124 294 24 665

3 059

2 880

279

1,7%

3,7%

2,0%

1,5%

-9,9%

-2,8%

53,3%

gdh’s

gdh’s cirúrgicos programados

78917 937 18 726 4,4%gdh’s médicos

∆ (%)
15/14

icm

gdh’s

18 726

3 059

2 880

gdh’s médicos

gdh’s cirúrgicos programados

tipo gdh

24 665

gdh’s

0,82

0,67

1,15

1,35gdh’s cirúrgicos urgentes

Os episódios de internamento classificados em GDHs são convertidos 
em doentes equivalentes tendo em conta o tempo de internamento 
ocorrido em cada um deles e o intervalo de normalidade definido para 
cada GDH.

Se o tempo de internamento estiver dentro dos limites definidos para 
aquele GDH estamos perante um episódio normal ou típico, se o tem- 
po de internamento for igual ou superior ao limiar máximo previsto 
estamos perante um episódio de evolução prolongada. Em ambos os 
casos um doente saído equivale a um doente equivalente.

Nos casos em que o tempo de internamento é igual ou inferior ao limiar 
inferior do GDH estamos perante um episódio de curta duração. Nestes 
casos, o doente equivalente é igual ou inferior a um doente saído.

Os rácios de conversão registados no CHTMAD revelam que ainda 
existe muito a melhorar no que respeita a cumprir os limites de estadia 
propostos para cada GDH definidos pela portaria 234/2015 de 7 de 
agosto.

Este valor indica que tem que haver uma maior aproximação do nú- 
mero de doentes saídos ao número de doentes equivalentes pois 
ainda existe um número significativo de doentes que não geram GDH 
devido a internamentos inferiores a 24 horas ou devido a internamen-
tos de curta duração idênticos ao limiar mínimo do GDH.

De realçar o acréscimo de GDHs médicos em 4,8% e a quebra dos 
GDHs cirúrgicos programados em 9,9%. Os GDHs médicos conti- 
nuam a ter um peso de aproximadamente 76% do total dos GDHs do 
CHTMAD.

Índice de case-mix
Com a introdução da nova versão do agrupador de GDH, All Patient 
DRG (APR31) em 2015, e dada a substancial alteração aos pressu- 
postos existentes nas anteriores versões, não é possível comparar a 
evolução de 2014 para 2015. Este ano será o primeiro de referência 
para próximas análises comparativas. Ainda assim podemos verificar 
no quadro seguinte uma estimativa resumo da atividade de 2015.

Ao termos em consideração a natureza dos GDHs podemos verificar 
que os GDHs cirúrgicos apresentam um ICM muito superior aos mé- 
dicos. Contudo, de entre estes, podemos constatar que os urgentes 
representaram 48,4% da atividade e tiveram um ICM superior.

Dado ter existido aumento dos GDHs médicos e redução dos GDHs 
cirúrgicos, é de considerar que tenha existido uma redução do ICM 
de 2014 para 2015.

Grupos de diagnóstico homogéneo (gdh)
Segue em quadro infra com análise de GDH’s tendo em conta os 10 
mais frequentes no CHTMAD que constituem na sua totalidade GDHs 
médicos. 

Estes GDHs representam 30,1% dos GDHs do centro hospitalar e 
36,6% dos dias de internamento. Foram excluídos os GDHs referentes 
aos recém-nascidos e partos (GDHs 540, 560 e 640) que represen-
tariam “per si” 10,8% do total de GDHs.

Na continuidade dos anos anteriores, as patologias associadas a pro- 
blemas respiratórios e circulatórios representaram as principais razões 
de admissão ao internamento no CHTMAD em 2015.

Os serviços/especialidades com maior aumento foram:
- Neurologia e Cerebro Vasculares (+34pp e 29pp respetivamente) - 
ambos com aumento da demora média;
- Neonatologia (+10pp) – devido a aumento da demora média;
- Nefrologia (+8pp).

Em Urologia (-12pp), Otorrinolaringologia (-10pp) e Cardiologia (-9pp) 
verificaram-se as maiores reduções de ocupação, fruto da combina- 
ção de redução de doentes e de tempo médio de estadia.
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139 15 7741 566

194

144

n º de
episódios

10,1

nº dias

74

9 707942 10,3 80

7 082852 8,3 78

9 850768 12,8 76720

140

463

45

demora
média

média
etária

284

465

249

gdh designação

outras pneumonias

insuficiência cardíaca

sinais, sintomas e/ou diagnósticos minor respiratórios

septicimia e/ou infeções disseminadas

doença pulmonar obstrutiva crónica 7 416754 9,8 78

5 972668 8,9 71

8 531593 14,4 77

3 274468 7,0 75

667414 1,6 55

1 792396 4,5 37

infecções do rim e/ou vias urinárias

acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-cerebral com enfarte

perturbações da vesicula e/ou vias biliares

cálculos urinários e/ou obstrução adquirida das vias urinárias superiores

gastrenterite não bacteriana, nauseas e/ou vómitos

portaria 234/2015 de 7 de Agosto

Proveniência dos utentes do internamento
O quadro seguinte reflete a proveniência dos utentes que estiveram 
internados no CHTMAD nos dois últimos anos. De realçar que apesar 
de normalmente Resende não constar na área de referenciação direta 
suplanta alguns concelhos que constam. Do distrito de Bragança con- 
tinuam a vir mais de 5% dos doentes internados.

ribeira de pena

sabrosa

1 039

585

1 076

598

4 097

353

467

811

4 185

361

475

904

606 638

538 603

611 577

611 605

1 649 1 889

1 160 1 191

4 138 4 005

17 942 18 310

alijó

concelhos de vila real

boticas

mondim de basto

montalegre

peso da régua

murça

sta marta penaguião

valpaços

vila pouca de aguiar

vila real

total - vila real

local de residência
ano

2014
ano

2015

37

13

3,6%

2,2%

88

8

8

93

2,1%

2,3%

1,7%

11,5%

32 5,3%

65 12,1%

-34 -5,6%

-6 -1,0%

240 14,6%

31 2,7%

-133 -3,2%

368 2,1%

∆ (nº)
15/14

4,4%

2,4%

16,9%

1,5%

1,9%

3,7%

2,6%

1 277 1 203 -74 -5,8% 4,9%

2,4%

2,3%

2,4%

7,6%

4,8%

16,2%

74,1%

∆ (%)
15/14

chaves

mesão frio

peso (%)
2015
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lamego

moimenta da beira

penedono

resende

são joão da pesqueira

sernancelhe

tabuaço

tarouca

total viseu-norte

outros distritos

bragança

porto

viseu-centro/sul

braga

outros

422 424

6 8

1 854 1 876

282 241

2 8

357 349

517 530

20 37

403 406

468 506

4 331 4 385

1 286 1 356

429 378

108 68

46 44

160 179

2 029

24 302

2 025

24 720

concelhos de viseu-norte

armamar

cinfães

local de residência (cont.)
ano

2014
ano

2015

2 0,5%

2 33,3%

22 1,2%

-41 -14,5%

6 300,0%

-8 -2,2%

13 2,5%

17 85,0%

3 0,7%

38 8,1%

54 1,2%

70 5,4%

-51 -11,9%

-40 -37,0%

-2 -4,3%

19 11,9%

-4

418

-0,2%

1,7%

∆ (nº)
15/14

1,7%

0,0%

7,6%

1,0%

0,0%

1,4%

2,1%

0,1%

1,6%

2,0%

17,7%

5,5%

1,5%

0,3%

0,2%

0,7%

8,2%

100,0%

∆ (%)
15/14

total outros distritos

total chtmad

peso (%)
2015

Lista de inscritos para cirurgia (lic)
O número de utentes entrados na LIC em 2015 aumentou 5,1% face 
ao ano anterior, o que, acompanhado de uma redução da atividade 
cirúrgica, provocou um aumento substancial do número de utentes 
em LIC (+27,4%).

O CHTMAD registou 13.295 novas inscrições na LIC durante 2015 e 
no final do ano existiam 5.023 doentes inscritos a aguardar cirurgia. 
De todos os doentes inscritos em LIC, 640 (12,7%) encontravam-se 
fora do tempo máximo de resposta garantido.

Lista de inscritos para cirurgia

nº utentes em lic 3 943

12 650

153

13 295

142

103 101

nº entradas em lic no ano

média tempo de espera lic (dias)

 final ano
2014

5 023

final ano
2015

27,4%

5,1%

-7,2%

-1,9%mediana tempo de espera lic (dias)

nº de utentes em lic fora t.m.r.g.

∆ (%)
15/14

671 640 -4,6%

lista de inscritos para cirurgia

Face à incapacidade de resposta de algumas especialidades, uma 
vez que não cumpriram os tempos adequados para o respetivo 
procedimento de acordo com a prioridade, foram sendo transferidos 
para outras instituições 320 doentes, o que representa uma variação 
de 64% em relação a 2014. Cerca de 50% destes doentes estão 
afetos à especialidade de Ortopedia e os restantes distribuem-se 
principalmente por Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral e Urologia.

Doentes transferidos

As especialidades de Oftalmologia, Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular 
são as que apresentam um maior aumento do número de doentes em 
LIC em 2015. Por outro lado, Ortopedia e Ginecologia reduziram o nº 
de doentes inscritos, que no caso de Ortopedia também foram acom- 
panhadas por uma diminuição nos tempos de espera.

ortopedia 162

2

-

48

48

30 31

otorrinolaringologia

cirurgia geral

2014

160

2015

urologia

neurocirurgia

oftalmologia

cirurgia plástica

- 19

- 7

1 3

especialidade

ginecologia

cirurgia vascular

total

- 3

- 1

195 320
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∆ (%)
15/14

0
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4.000

6.000
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 c

ir
ur

gi
as

evolução da atividade cirúrgica

base adicional urgente

∆ (%)
15/14

O rácio de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado foi de 
91,3% em 2015, tendo registado um descida significativa face a 2014 
que foi de 95,1%.

As especialidades que mais contribuíram para este decréscimo do 
rácio foram a Urologia com 59,9%, Ortopedia com 76,6% e a Otorri- 
nolaringologia com 87,2%.

Nenhuma especialidade melhorou o seu rácio de 2014 para 2015.

% doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado

cirurgia geral 98,4%

99,8%

100,0%

99,8%

100,0%

100,0% 99,9%

cirurgia maxilo-facial

cirurgia torácica

2014

% doentes

95,0%

2015

cirurgia vascular

ginecologia

oftalmologia

ortopedia

97,8% 97,5%

98,9% 98,0%

88,1% 76,6%

especialidade

otorrinolaringologia

urologia

total

92,6% 87,2%

63,5% 59,9%

95,1% 91,3%

» atividade cirúrgica
A atividade cirúrgica no CHTMAD atingiu em 2015 cerca de 12.660 
cirurgias correspondendo a mais de 18.600 procedimentos cirúrgicos 
em 10.714 doentes. Correspondeu esta atividade contudo a um decrés- 
cimo de 5,7% face ao ano 2014.

Do total de cirurgias realizadas, apenas 18,3% foram urgentes, pelo 
que foram programadas cerca de 10.340 intervenções cirúrgicas 
durante 2015.

Intervenções cirúrgicas

cirurgia programada 11 011

3 531

3 531

3 281

2 956

0 325

- convencional

base

10 341

ano
2015

ano
2014

adicional

- ambulatório

base

adicional

7 480 7 060

6 180 5 553

1 300 1 507

urgente 2 416 2 321

-6,1%

-7,1%

-16,3%

25,9%

23,3%

- 2,6%

81,7%

peso
2015

-5,6% 55,8%

-10,1% 43,9%

15,9% 11,9%

-3,9% 18,3%

total 13 427 12 662 -5,7% 100%

tipo cirurgia

Mantendo-se a distribuição do ano anterior, a especialidade que mais 
intervenções cirúrgicas realizou foi Cirurgia Geral com 3.064 interven- 
ções (24,2% do total das cirurgias), seguida de Oftalmologia (22,5%) 
e Ortopedia (22%). 

A especialidade que em 2015 mais aumentou proporcionalmente a 
sua atividade foi Cirurgia Maxilo-Facial (+20,2%). Em tendência opos- 
ta encontra-se a Urologia (-28,2%), Otorrinolaringologia (-18,1%) e 
Oftalmologia (-13,7%).

Cirurgias por especialidade

angiologia e cirurgia v. 441

3 316

430

3 064

517

14 9

cirurgia geral

cirurgia maxilo-facial

2014

454

2015

cirurgia torácica

ginecologia

obstetrícia

oftalmologia

1 475 1 416

568 635

3 303 2 849

ortopedia

otorrinolaringologia

urologia

total

2 687 2 788

2,9%

-7,6%

20,2%

24,2%

4,1%

-35,7% 0,1%

3,6%

-4,0% 11,2%

11,8% 5,0%

-13,7% 22,5%

3,8% 22,0%

725 594 -18,1% -4,7%

468 336 -28,2% 2,7%

13 427 12 662 -5,7% 100,0%

especialidade
peso
2015

Como se pode verificar no quadro abaixo, com informação desde a 
criação do CHTMAD, até 2011 houve um grande aumento da ativida- 
de cirúrgica, com grande contributo do início de atividade do Centro 
Oftalmológico da Régua/Lamego porém, na sua globalidade a ativi- 
dade cirúrgica tem vindo nos últimos anos a seguir uma tendência 
descendente com um pequeno interregno em 2014.

relatório e contas 2015
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Produção programada
A atividade cirúrgica desceu de forma quase idêntica em ambulatório 
(-5,6%) e em convencional (-7,1%). Tal variação permitiu que o rácio 
de ambulatorização tivesse subido algumas décimas. Praticamente 
todas as especialidades mantiveram ou subiram o seu rácio contudo 
em Urologia houve uma descida drástica de 22% para 9% podendo 
ser consequência de saída de recursos humanos do serviço.

Cirurgias programadas

∆ (%)
15/14

angiologia e cirurgia vascular 245

1 712

369

1 614

468

- -

cirurgia geral

cirurgia maxilo-facial

2014 2015

276

cirurgia torácica

ginecologia

obstetrícia

oftalmologia

607 739

- -

3 256 2 794

ortopedia

otorrinolaringologia

urologia

total

653 625

12,7%

-5,7%

26,8%

-

21,7%

-

-14,2%

-4,3%

556 518 -6,8%

82 26 -68,3%

7 480 7 060 -5,6%

∆ (%)
15/14

133

910

57

814

43

14 9

2014 2015

121

735 606

- -

46 55

1 218 1 299

-9,0%

-10,5%

-24,6%

-35,7%

-17,6%

-

19,6%

6,7%

134 61 -54,5%

284 273 -3,9%

3 531 3 281 -7,1%

65%

65%

87%

66%

92%

- -

2014 2015

70%

45% 55%

- -

99% 98%

35% 32%

81% 89%

22% 9%

67,9% 68,3%

serviço

ambulatório convencional % amb.

A cirurgia de ambulatório mantem-se próxima dos 68% do total das 
cirurgias programadas confirmando a evolução que se verificou nos 
últimos anos. A Oftalmologia com 98%, a Cirurgia Maxilo-Facial (92%) 
e Otorrinolaringologia (89%), têm sido os grandes impulsionadores 
deste rácio. Claro que as especificidades dos serviços contribuem 
para a sua melhor prestação.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

evolução da ambulatorização

convencional ambulatório

Produção adicional
O peso da produção programada adicional no total da produção pro- 
gramada cresceu de 11,8% para 17,7% correspondendo a uma varia- 
ção de 1.300 cirurgias para 1.832 cirurgias. Enquanto a produção base 
baixou 12,4% a produção adicional subiu 40,9%.

A produção adicional teve um aumento significativo porque Ortopedia 
e Cirurgia Geral reiniciaram a sua atividade nesta modalidade somen- 
te em 2015 com 587 e 26 cirurgias respetivamente.

atividade assistencial
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∆ (%)
15/14

angiologia e cirurgia vascular 378

2 622

426

2 402

511

14 9

cirurgia geral

cirurgia maxilo-facial

2014 2015

397

cirurgia torácica

ginecologia

obstetrícia

oftalmologia

1 342 1 345

- -

2 002 1 630

ortopedia

otorrinolaringologia

urologia

total

1 871 1 337

5,0%

-8,4%

20,0%

-35,7%

0,2%

-

-18,6%

-28,5%

690 579 -16,1%

366 299 -18,3%

9 711 8 509 -12,4%

∆ (%)
15/14

-

0

-

26

-

- -

2014 2015

-

- -

- -

1 300 1 219

0 587

-

-

-

-

-

-

-6,2%

-

- - -

- - -

1 300 1 832 40,9%

-

0,0%

-

1,1%

-

- -

2014 2015

-

- -

- -

39,4% 42,8%

0,0% 30,5%

- -

- -

11,8% 17,7%

serviço

prod. base prod. adicional % adicional

De destacar que em 2015 a produção adicional se restringiu a três 
especialidades em que Oftalmologia se destaca de forma evidente. 
Todas as especialidades que realizaram produção adicional reduzi- 
ram a produção-base: Ortopedia (-28,5%), Oftalmologia (-18,6%) e 
Cirurgia Geral (-8,4%).

Como no âmbito de um centro hospitalar pode haver realidades distin- 
tas dentro de um serviço, segue abaixo quadro resumo com as três 
especialidades que realizaram atividade adicional em 2015.

∆ (%)
15/14

cirurgia geral - vila real 1 258

580

784

661

706

2 622 2 402

cirurgia geral - chaves

cirurgia geral - lamego

2014 2015

1 035

total de cirurgia geral

oftalmologia - vila real

oftalmologia - chaves

oftalmologia - lamego

675 664

298 260

1 029 706

total de oftalmologia

ortopedia - vila real

ortopedia - chaves

ortopedia - lamego

total

total de ortopedia

2 002 1 630

-17,7%

14%

-9,9%

-8,4%

-1,6%

-12,8%

-31,4%

-18,6%

802 657 -18,1%

642 551 -14,2%

427 129 -69,8%

∆ (%)
15/14

0

-

-

-

-

0 26

2014 2015

26

0 60

- -

1 300 1 159

1 300 1 219

100%

-

-

100%

100%

-

-10,8%

-6,2%

0 190 100%

0 114 100%

0 283 100%

0,0%

-

-

-

-

0,0% 1,1%

2014 2015

2,5%

0,0% 8,3%

- -

55,8% 62,1%

39,4% 42,8%

0,0% 22,4%

0,0% 17,1%

0,0% 68,7%

1 871 1 337 -28,5% 0 587 100% 0,0% 30,5%

6 495 5 369 -17,3% 1 300 1 832 40,9% 16,7% 25,4%

serviço

prod. base prod. adicional % adicional
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Como se pode constatar, a realização da atividade adicional normal- 
mente não está associada a uma exigência mínima de manutenção de 
atividade base verificando-se situações em que a maiores descidas 
de atividade base, corresponde elevada atividade adicional. Convém 
referir que no caso de Ortopedia existem recursos humanos comuns 
em Vila Real e Lamego.

Produção urgente
Em relação às cirurgias urgentes, verificou-se um decréscimo desta 
atividade em 3,9% face a 2015 em consonância com a evolução 
negativa do número de doentes que acederam ao serviço de urgência. 
Em 2015 as especialidades com maior número de intervenções cirúr- 
gicas urgentes realizadas foram: Ortopedia, Obstetrícia e Cirurgia 
Geral. O maior aumento absoluto registou-se em Obstetrícia (+67) a 
que não será alheio o aumento registado no número de partos.

Cirurgias urgentes

63

694

4

636

6

133 71

 
2014

57

2015

-9,5%

-8,4%

50,0%

-46,6%

∆ (%)
15/14

568 635 11,8%

1 0 -

816 864 5,9%

35 15 -57,1%

102 37 -63,7%

2 416 2 321 -3,9%

especialidade

angiologia e cirurgia vascular

cirurgia geral

cirurgia maxilo-facial

ginecologia

obstetrícia

oftalmologia

ortopedia

otorrinolaringologia

urologia

total

» partos
No ano 2015, o CHTMAD conseguiu inverter a tendência de decrés- 
cimo dos partos verificada nos últimos anos alcançando um total de 
1.406 partos, representando 1.436 nascimentos. Face ao ano anterior 
verificou-se um aumento de 100 partos (+8,1%).

A tendência de descida dos partos que se vinha verificando acompa- 
nha a evolução registada no país agravada com os fatores interiorida- 
de, emigração e envelhecimento da população que se refletem sobre- 
tudo na redução da população jovem residente.

» meios complementares de diagnóstico e terapêutica (mcdt’s)
Em 2015 a área dos Meios Complementares de Diagnóstico e Tera- 
pêutica (MCDTs) apresentou um aumento de cerca de 4,9% face a 
2014. 

Esta variação resulta sobretudo do aumento generalizado de requisi- 
ções de análises por parte de todas as áreas de produção (+8%) 
enquanto nos exames houve uma redução de 4,2% sobretudo devido 
à urgência (-20%).
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taxa cesarianasepisódios

No que concerne às cesarianas verificou-se uma percentagem de 
37,4%, valor que foi superior ao de 2014 (35,3%) que vinha em des- 
cendo por dois anos consecutivos.

tipo de parto

eutócico 548

294

459

310

526

1301 1406

distócico

distócico cesariana

ano
2014

570

ano
2015

4,0%

5,4%

14,6%

8,1%total de partos

∆ (%)
15/14

22

16

67

105

∆ (nº)
15/14local

A caracterização dos partos por idade das parturientes revela que a 
idade média tem vindo a aumentar. Enquanto em 2011 cerca de 47% 
das parturientes tinham menos de 30 anos de idade, em 2015 este 
valor representava 41%. Cerca de menos 6 pontos percentuais.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2011

2012

2013
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<30 anos >=30 anos

partos por idade da parturiente

peso %
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Mcdt’s realizados

3 590 053

 
2014

3 767 177

2015

4,9%

∆ (%)
15/14

nº de mcdt’s

As consultas (52,3%), a urgência (24,7%) e o internamento (14,8%) 
representaram cerca de 92% dos MCDTs realizados.

No quadro seguinte podemos consultar a variação da requisição de 
MCDTs por linha de atividade entre 2014 e 2015. 

consultas 1 389 429

903 548

1 111 384

984 708

1 094 854

149 046 157 056

internamento

urgência

ano
2014

1 491 232

ano
2015

39,6%

26,1%

29,1%

4,2%hospital dia

∆ (%)
15/14

7,3%

9,0%

-1,5%

5,4%

36 646 39 327

3 590 053 3 767 177

admissões externas 1,0%

100%total

7,3%

4,9%

∆ (nº)
15/14requisitantes

A produção da Patologia Clínica (2.793.732), Medicina Física e Reabi- 
litação (332.731) e Radiologia (233.905), representam 85% do total da 
produção de MCDTs do CHTMAD. Todos estes aparelhos produtores 
tiveram um movimento crescente face ao ano anterior, tendo a Patolo- 
gia Clínica aumentado em cerca de 8,3% e a Medicina Física e Reabi- 
litação em 7,6%.

imagiologia

ortopedia

otorrino

patologia clinica

pedopsiquiatria

pneumologia

psiquiatria

radioterapia

anatomia patológica 3 980

2 655

52 390

2 655

52 574

194 804

226

3 402

13 509

     118 572

142

2 561

       12 249

7 610 7 421

23 239       26 495

231 128      233 905

1 603 1 462

32 005         36 911

309 308      332 731

14 380       15 807

24 896      26 369

2 507 2 691

13 172        13 897

20 563        25 392

1 821 970

12 543 2 484

    2 578 914 2 793 732

2 047 2 015

11 531        11 684

2 963 4,5%

15 330       14 330

anestesiologia

cardiologia

dermatologia

gastrenterologia

genética

imunoalergologia

imunohemoterapia

medic. física e reabilitação

medicina/infeciologia

nefrologia

neurologia

oftalmologia

oncologia

aparelho produtor
ano

2014

4 225

ano
2015

6,2%

0,0%

0,4%

-39,1%

-37,2%

-24,7%

-9,3%

11,6%

14,0%

1,2%

-8,8%

21,1%

7,6%

9,9%

5,9%

7,3%

5,5%

23,5%

-46,7%

-0,5%

8,3%

-1,6%

1,3%

-7,9%

-6,5%

cirurgia geral

cirurgia maxilo-facial

ginecologia/obstetrícia

reumatologia

serv. domiciliário

urologia

157        13

8 166 8 649

2 557 2 084

-91,7%

5,9%

-18,5%

∆ (%)
15/14

Não obstante existir um esforço em satisfazer as necessidades inter- 
nas, em relação aos MCDTs requisitados ao exterior não houve evolu- 
ção significativa de 2014 para 2015.

Mcdt’s ao exterior

54 717

 
2014

56 792

2015

3,8%

∆ (%)
15/14

adquiridos ao exterior

36 534 39 1361 7,1%produzidos para exterior

Mcdt’s realizados no chtmad
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consultas 37 361

13 382

1 385

13 452

1 493

700 526

internamento

urgência

ano
2014

38 563

ano
2015

1,0%

0,4%

0,0%

0,0%hospital dia

peso (%)
2015

3,2%

0,5%

7,8%

-24,9%

1 889 2 758

54 717 56 792

admissões externas 0,1%

1,5%total

46%

3,8%

∆ (%)
15/14requisitantes

O volume dos MCDTs produzidos para o exterior e requisitados ao 
exterior representam um valor residual face ao total de MCDTs (cerca 
de 2,5%). 

As linhas de atividade que mais requisitam exames produzidos no 
exterior são a consulta externa (70%) e o internamento (24%). As aná- 
lises de Anatomia Patológica (cerca de 51%) e os exames de Resso- 
nância Magnética (cerca de 20%) são os exames mais requisitados a 
entidades externas.

imagiologia

anatomia patológica 27 875

408

38

381

33

68

99

2 068

11 862

  91

  91

2 506

       12 331

1 418 1 314

31 31

48 72

2 058 2 844

8 530 8 632

164 170

32 30

anestesiologia

cardiologia

gastrenterologia

genética

outras análises

outros exames

imunohemoterapia

pneumologia

urologia

neurologia

patologia clínica

aparelho produtor
ano

2014

        28 262

ano
2015

387

-27

-5

23

-8

438

469

-104

0

24

786

102

6

-2

cirurgia geral

∆ (%)
15/14

Relativamente aos MCDTs realizados para o exterior são de destacar 
os cateterismos cardíacos, endoscopias e colonoscopias, ecografias 
de gravidez, TACs, cinesiterapias e análises clínicas.

Mcdt’s adquiridos ao exterior

imagiologia

anatomia patológica 220

64

552

23

551

806

1 619

36

2 445

757

1 599

24

2 626

308 571

1 303 2 136

46 41

1 15

120 141

26 895       27 977

827 791

anestesiologia

cardiologia

gastrenterologia

genética

ginecologia/obstetrícia

oncologia

oftalmologia

imunohemoterapia

patologia clínica

pneumologia

med. física e reabilitação

otorrino

aparelho produtor
ano

2014

491

ano
2015

271

-41

-1

-49

-20

-12

181

263

833

-5

14

21

1 082

-36

166 127urologia -39

∆ (%)
15/14

Mcdt’s adquiridos ao exterior
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cumprimento do
contrato programa
Segue informação mais detalhada sobre o grau de cumprimento da 
produção contratualizada no âmbito do Contrato Programa, no que 
respeita à atividade por linhas de produção e idêntica análise no que 
respeita a cumprimento dos objetivos de Qualidade e Eficiência.

Em 2015, o CHTMAD continuou sem poder atingir na sua plenitude o 
valor orçamentado no Contrato Programa. A taxa média de cumpri-
mento situou-se próxima dos 97%.

Face ao ocorrido e tendo em conta os pressupostos iniciais na elabo- 
ração do Contrato Programa, podemos tecer as seguintes considera-
ções para as seguintes linhas de produção:

. Consulta Externa – a realização de 1ªs consultas teve um 
decréscimo em relação ao ano anterior, contudo houve um aumento 
de 7,6% das consultas provenientes dos Centros de Saúde;

. Internamento – aumento de GDHs Médicos e em contrapartida a 
redução de GDHs Cirúrgicos. Tendência de ambulatorização que já 
vem de anos anteriores acompanhada por um aumento da acessibili-
dade ao internamento da Unidade de Chaves;

. Ambulatório Médico – variação substancial em relação ao ano 
anterior. GDHs Médicos aumentaram bastante em resultado do 
impacto do novo agrupador APR 31 e do aumento de tratamentos de 
quimioterapia;

. Urgência – redução generalizada nas 3 linhas de produção com 
causas relacionadas com maior resposta por parte dos cuidados 
primários; 

. Hospital de Dia – redução significativa no acesso a sessões de 
Imunohemoterapia em parte transferidos para Hematologia;

. Radioterapia – redução da atividade face a uma menor procura por 
parte de doentes de fora da área direta de referência do CHTMAD. 
Tratamentos complexos aumentaram em resultado de melhor 
qualidade de registos;

. Serviço Domiciliário – a combinação de um aumento substancial da 
atividade realizada e do aumento da eficiência dos procedimentos de 
registo permitiram que se ultrapassasse claramente os valores 
estimados. 
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2 . internamento

doentes saídos (d.e.)

valor dos gdh de ambulatório

4 . urgências (sem internamento) 

atendimentos - polivalente

atendimentos - médico/cirúrgica

atendimentos - básica

disponibilidade serviço sub

valor total da urgência

5 . sessões de hospital de dia

hematologia clinica

imuno-hemoterapia

psiquiatria

outros

valor total do hospital de dia

6 . programas de gestão da doença crónica

vih/sida

8 6500

31 900

76 385

30 938

600

54 000

215 000

0

337

45 110

217 052

215 000 217 052

22 101 22 439

16 291 16 772

3 143 3 101

2 667 2 566

6

6 325 5 997

9 000 9 444

15 325 15 441

69 000 67 388

50 000 46 757

38 000 36 270

157 000 150 415

2 200 2 115

5 350 5 035

3  800 3 497

13 850 12 515

180 184

nº primeiras consultas médicas

1 . consultas externas

primeiras consultas com origem nos csp referenciadas via cth

nº consultas médicas subsequentes

consultas subsequentes telemedicina

valor total da consulta

consultas subsequentes (sem majoração de preço)

gdh médicos (d.e.)

gdh cirúrgicos (d.e.)

gdh cirúrgicos urgentes (d.e.)

psiquiatria-no exterior (outras instituições)

valor total do internamento

3 . episódios de gdh de ambulatório

gdh cirúrgicos

gdh médicos

linha de produção
cp

2015
realizado

2015

6 189 290,00€

2 419 934,00€

5 484 070,95€

2 347 266,06€

45 516,00€

3 723 840,00€

14 826 400,00€

0,00€

25 568,19€

3 111 236,70€

14 849 778,97€

14 826 400,00€ 14 849 778,97€

43 618 970,63€ 43 437 377,17€

32 345 381,35€ 32 440 544,20€

6 242 091,14€ 6 156 895,27€

5 031 498,14€ 4 839 937,71€

43 854,75€

9 208 605,64€ 8 731 068,46€

4 164 371,37€ 4 195 187,72€

13 372 977,01€ 12 926 256,18€

7 645 890,00€ 7 467 938,16€

2 776 000,00€ 2 596 416,21€

391 400,00€ 373 581,00€

1 000 000,00€ 1 000 000,00€

11 813 290,00€ 11 437 935,37€

665 104,00€ 639 427,95€

167 990,00€ 157 645,85€

78 812,00€ 72 527,78€

1 667 706,00€ 1 434 354,02€

1 649 808,00€

349 301,94€

1 674 555,13€

cp
2015

88,6%

97,0%

56,2%

83,5%

100,2%

100,2%

301 500 293 437 21 015 690,00€ 20 333 849,92€ 96,8%

99,6%

100,3%

98,6%

96,2%

94,8%

100,7%

96,7%

97,7%

93,5%

95,4%

100,0%

96,8%

96,1%

2 500 1868 755 800,00€ 564 753,44€ 74,7%

93,8%

92,0%

86,0%

101,5%

1 1 190 617,10€ 190 617,10€ 100,0%

1 1 158 684,84€ 158 684,84€ 100,0%

12 806,40€

100 86 8 832,00€ 7 595,52€ 86,0%

30 9 3 974,40€ 1 192,32€ 30,0%

realizado
2015

primeiras consultas telemedicina

primeiras consultas (sem majoração de preço)

7 . diagnóstico e tratamento da infertilidade

n.º consultas de apoio à fertilidade

n.º ciclos io

n.º doentes em tarc

doenças lisossomais

doença de gaucher - n.º doentes em tratamento

doença de fabry - n.º doentes em tratamento

taxa
cumprimento

valor (€)quantidades
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10 . serviços domiciliários

visitas domiciliárias

200 124

124

1 100

750

1 517

870

647

10 000 8 940

9 000 8 866

ivg até 10 semanas

8 . saúde sexual e reprodutiva

n.º ig medicamentosa em amb.

diagnóstico pré-natal - n.º protocolos ii

9 . sessões de radioterapia 

tratamentos complexos

tratamentos simples

12 . outros

medicamentos de cedência hosp. em amb.

internos

valor da produção contratada

incentivos institucionais (5% cp)

 valor total do contrato programa

linha de produção
cp

2015
realizado

2015

56 620,00€

56 620,00€

35 104,40€

35 104,40€

89 949, 50€

41 492, 00€

48 457,50€

74 619,07€

32 816,40€

41,802,67€

1 045 300,00€ 934 498,20€

297 900,00€ 293 464,60€

1 812 906,50€ 1 762 503,00€

1 176 753,96€ 1 176 753,96€

98 651 134,68€ 96 364 890,99€

5 192 164,98€ 3 374 907,24€

cp
2015

62,0%

62,0%

83,0%

79,1%

86,3%

89,4%

2 500 1 935 627 300,00€ 485 530,20€ 77,4%

98,5%

97,2%

100,0%

97,7%

65,0%

103 843 299,67€ 99 739 798,23€ 96,0%

realizado
2015

diagnóstico pré-natal

diagnóstico pré-natal - n.º protocolos i

taxa
cumprimento

valor (€)quantidades

No que concerne aos objetivos de qualidade confrontamo-nos, tal 
como habitualmente, com algum atraso na informação de retorno 
disponibilizada pela ACSS para que possamos apresentar resultados 
globais definitivos, contudo verifica-se que o CHTMAD continua a ter 
algumas dificuldades em atingir alguns objetivos. 

Face à existência de algumas situações de indefinição sobre os critérios 
de validação de alguns indicadores e em coordenação com a ACSS, 
foi proposta uma atualização dos indicadores de modo a refletir de 
forma mais aproximada o correto cumprimento dos objetivos e man- 
tendo o propósito de contínua melhoria dos indicadores do CHTMAD. 
Assim sendo se demonstra no quadro seguinte o ponto de situação 
registado neste momento face aos objetivos propostos.

Ainda não existe informação definitiva sobre o indicador “Prevenção e 
Controlo da Infeção e de Resistências ao Antimicrobianos”.
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B.3 doentes saídos com duração de internamento acima do 
limiar máximo (%)

B.4 cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (%)

D.1 referenciação para a rncci (%) 

D.2 tempo de espera para triagem médica da ce

D.3 garantir o início  do tratamento da retinopatia diabética em 
30 dias (%)

D.4 implementação das equipas inter-hospitalares  de cuidados 
paliativos

D.5 prevenção e controlo da infeção e de resistências ao 
antímicrobianos

D.6 vv avc - casos c/diag. princ. avc isquémico c/reg. 
administração trombilítico

D.7 rácio consultas externas vs urgências

índice de desempenho global

3

3

154 548€

154 548€

154 548€

154 548€

154 548€

206 065€

206 065€

206 065€

206 065€

154 548€

154 548€

154 548€

257 581€

257 581€

257 581€

257 581€

309 097€

309 097€

283 339€

283 339€

309 097€

283 339€

283 339€

3

3

3

25

4

4

4

3

3

3

20

5

5

5

6

6

5,5

5,5

6

5,5

5,5

A.1 primeiras consultas no total de consultas médicas (%)

A . acesso

A.2 utentes referenciados para consulta externa atendidos em 
tempo adequado (%)

A.5 doentes sinalizados para rncci, em tempo adequado 
adequado (%) 

B. desempenho assistencial 

B.2 reinternamentos em 30 dias (%)

B.1 demora média (dias)

B.5  cirurgias em ambulatório (gdh) – para proc. 
ambulatorizáveis (%)

B.6 embalagens de medicamentos genéricos, no total de 
embalagens (%)

B.7 utilização da “lista de verificação de atividade cirúrgica” – 
"cirurgia segura" (%)

c. desempenho económico-financeiro 

c.1 custos com horas extra., suplem. e fse, no total de custos 
com pessoal (%)

c.2 ebitda (€)

c.3 acréscimo de dívida vencida (€)

c.4 proveitos operacionais extra cp no total de proveitos

objectivos nacionais

objectivos regionais norte

peso
relativo

(%) valor (€)

26,1

60,4

87,0

75,5

4,0

64,9

80,5

0,00

68,32

100,63

8,07 99,1

1,5 50,0

80,1 100,1

86,5 111,6

36,5 72,6

0,0 0,0

12,7 118,1

5 543 758,90 € 0,0

10,9 109,0

5,6 74,7

11,6 55,0

0,0 0,0

74,0 74,0

90,0 90,0

3,4 68,00

1,7 100,0

realiz.

2,6

2,3

0,0

2,0

3,0

18,4

15 10,5

60      40,4

4,0

4 11,0 72,1 2,9

2,0

4,0

3,3

2,2

0,0

11,4

5,9

5 -9 860 976,63€ 0,0 0,0

0,0

5,5

4,5

40 26,5

3,3

0,0

4,1

5,4

3,7

5,5

66,17

30,00

80,0

15,0

95,0

80,0

8,00

1,00

80,0

77,5

50,0

98,0

15,0

0,0

10,0

7,50

8,00

1,00

100,00

100,00

5,00

1,70

meta

8,60

0,0

grau de
cumprimento
ajustado (%)objectivos

A.3 peso das consultas externas com registo de alta no total 
de consultas externas

A.4 utentes inscritos em lic (neoplasias malignas) com tempo 
de espera <= tmrg (%)

idg

20152015
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Continua a ser um desafio para os próximos anos a correção de 
algumas falhas ainda existentes que os indicadores deixaram a 
“descoberto”, nomeadamente:

. Uma melhoria do registo das altas nas consultas externas;

. Reduzir reinternamentos e internamentos de duração prolongada;

. Consolidar a utilização da “Lista de Verificação Cirúrgica” iniciada 
em outubro;
. Melhoria dos indicadores financeiros do CHTMAD;
. Reduzir substancialmente o tempo de espera para triagem médica 
da Consulta.

A 4 de março foi emitida à ARS Norte proposta de atualização de 
algumas linhas de produção e de algumas metas constantes no 
Índice de Desempenho Global contratualizadas no Contrato Pro- 
grama. Na proposta são evidenciados fatores inesperados e cir- 
cunstanciais que afetaram um melhor aproveitamento da contra- 
tualização inicial. Em caso de aprovação a taxa de cumprimento 
será positivamente alterada aproximando-se do cumprimento 
integral do CP2015.
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03. 
serviços de apoio à atividade

serviço de nutrição; gabinete da qualidade; gabinete do cidadão; serviço de
formação.
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» na área da nutrição clínica
. Realização de 4838 consultas externas e 232 consultas internas 
(além das intervenções do serviço de nutrição associadas a episódios 
de hospital de dia de doentes em quimioterapia, radioterapia e hemo- 
diálise);
. Integração nas seguintes consultas multidisciplinares: medicina/dia- 
betes, pediatria/diabetes, grávida diabética, dor, grupo de cabeça e 
pescoço, grupo da mama, pré-diálise e estomaterapia;
. Apoio aos doentes com nutrição entérica e parentérica domiciliária;
. Atualização do guia para contagem dos hidratos de carbono para 
doentes diabéticos;
. Implementação de protocolo de nutrição entérica no serviço de 
cirurgia;

» na área da alimentação hospitalar
. Verificação do cumprimento das cláusulas técnicas definidas no 
caderno de encargos, através da aplicação de check-lists definidas 
pelo serviço;
. Implementação de ementa semanal ajustada à idade pediátrica;
. Participação na revisão do plano de ementas para colaboradores do 
CHTMAD;
. Validação mensal das ementas para doentes e colaboradores;
. Colaboração no desenho do projeto para avaliação de desperdícios 
por parte da empresa concessionária para o fornecimento da alimen- 
tação; 
. Gestão das reclamações relativas ao fornecimento de refeições a 
doentes e funcionários; 
. Confirmação do número de refeições requisitadas e fornecidas, com 
processamento de mapa diário e mensal referente ao fornecimento 
de refeições, tendo no ano 2015 sido fornecidas: 

serviço de nutrição

principais atividades desenvolvidas no ano 
de 2015

2015

pequeno almoço

141 304

190 791

186 241

meio manhã

almoços

refeições

190 626

2014

190 418

141 898

191 111

186 687

variação %

-0,11%

0,42%

0,17%

0,24%

188 006 188 640 0,34%

151 132 150 463 -0,44%

1 048 100 1 049 217 0,11%

2015

suplementos 165 933 89€

2014

164 533 77€

variação %

-0,85%

meio tarde

jantar

total

ceia doentes

» na área da formação
. Participação nos cursos mensais de preparação para o parto e para 
a parentalidade;
. Orientação de estágios curriculares na área da nutrição e dietética;
. Participação em reuniões científicas; 
 
» na área da investigação
. Avaliação do risco nutricional e caracterização do estado nutricional 
de crianças internadas num serviço de pediatria – tese de licenciatura;
. Presença em cursos e reuniões científicas;

» na área da assessoria científica
. Integração na comissão de nutrição artificial do CHTMAD;
. Integração no grupo de trabalho do plano de contingência para as 
temperaturas extremas adversas;

» outros
. Participação na comemoração do dia mundial da criança;
. Colaboração na comemoração do dia mundial da saúde mental.
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gabinete da qualidade
As principais atividades desenvolvidas pelo Gabinete da Qualidade, 
no ano de 2015, são as apresentadas no texto infra.

De destacar a manutenção da Certificação pela Norma ISO 9001:2008, 
do Serviço de Imunohemoterapia de Vila Real e dos Serviços Farma- 
cêuticos do CHTMAD, o que demonstra o nível de compromisso da 
instituição com a Melhoria da Qualidade e Segurança do Doente.

» política de melhoria contínua da qualidade
Sendo a política de Melhoria Contínua da Qualidade um objetivo 
estratégico do Centro Hospitalar, torna-se fundamental:

. Prosseguir e consolidar a cultura da qualidade organizacional; 

. Dar continuidade aos trabalhos do âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade apesar da suspensão da auditoria de re-acreditação, pela 
Joint Commission International, em 2013;
. Consolidar a intervenção do Gabinete da Qualidade com a missão 
de apoiar o Conselho de Administração na procura da excelência da 
prestação de cuidados de saúde de qualidade, promovendo uma 
cultura de melhoria contínua da qualidade através da inovação, da 
estratégia, do planeamento, da implementação e da monitorização;
. Implementação de ações de melhoria contínua da qualidade nas 
áreas mais vulneráveis.

I - Âmbito do projeto de acreditação 
. Formulários aprovados/revistos: 8 formulários. 
. Material educativo aprovado: 7 suportes educativos.

II - Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços Farma- 
cêuticos
. Procedimentos/instruções de trabalho aprovados/revistos: 5 
procedimentos/instruções de trabalho.
. Formulários aprovados/revistos: 3 formulários.

III - Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Imuno- 
hemoterapia
. Procedimentos/instruções de trabalho aprovados/revistos: 14 proce- 
dimentos/instruções de trabalho.

IV - Outros
. Participação no projeto SINAS 
Projeto de apreciação da qualidade dos cuidados de saúde presta-
dos pela instituição, com base em indicadores de avaliação, obtendo 

um rating dos prestadores de cuidados), da Entidade Reguladora da 
Saúde. O Gabinete da Qualidade tem a responsabilidade de coorde- 
nação, no CHTMAD, dos projetos de recolha de dados para os indi- 
cadores das seguintes áreas:
 Acidente Vascular Cerebral;
 Enfarte Agudo do Miocárdio;
 Ortopedia (artroplastia da anca/joelho e fratura proximal do fémur);
 Pediatria (Recém-nascidos e doentes com pneumonia);
 Partos;
 Ginecologia (histerectomia);
 Cirurgia de Ambulatório;
 Cirurgia do Cólon;
 Unidade de Cuidados Intensivos;
 Avaliação da Dor Aguda;
 Tromboembolismo Venoso.

. Auditorias Internas realizadas:
 Instalações, equipamentos e controlo de infeção: 24 Auditorias;
 Tracers ao percurso do doente no hospital: 9 Auditorias;
 No âmbito da Norma ISO 9001:2008: 2 Auditorias.

Total de Auditorias Internas: 35 auditorias.

. Inquéritos de avaliação da satisfação dos utentes do CHTMAD:
Realização de dois inquéritos, com periodicidade anual, da avaliação 
da satisfação dos utentes nas seguintes áreas assistenciais:
 Avaliação da Satisfação dos Utentes da Consulta Externa, com os 
seguintes resultados:

Unidade de Vila Real – 74,7% dos utentes inquiridos qualificam de 
BOM o serviço prestado e 21,6% de Suficiente. 2,7% dos utentes 
avaliam o serviço prestado como Insuficiente e 1% fazem uma 
avaliação negativa (Mau).

Unidade de Chaves – 70,1% dos utentes inquiridos qualificam de 
BOM o serviço prestado e 23% de Suficiente. 4,6% dos utentes 
avaliam o serviço prestado como Insuficiente e 2,3% dos utentes 
fazem uma avaliação negativa (Mau).

Unidade de Lamego - 74,4% dos utentes inquiridos qualificam de 
BOM o serviço prestado e 24,4% de Suficiente. 0,6% dos utentes 
avaliam o serviço prestado como Insuficiente e 0,6% fazem uma 
avaliação negativa (Mau).

Quanto à taxa de satisfação global dos utentes atendidos nas 
Consultas Externas do Centro Hospitalar esta situa-se nos 96%.
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gabinete do cidadão
O Gabinete do Cidadão (GC) é uma estrutura orgânica na dependên-
cia direta do Conselho de Administração.

É uma estrutura com composição multidisciplinar, à qual compete a 
promoção e representação dos direitos, deveres e interesses dos 
doentes constituindo-se desta forma, um instrumento de apoio à 
gestão.

O GC é um serviço vocacionado para prestar informações sobre os 
direitos e deveres dos utentes, receber e tratar reclamações, elogios, 
sugestões e outros contributos sobre o funcionamento dos serviços 
de saúde. Orienta a sua ação de acordo com os princípios da quali- 
dade e da comunicação eficaz e transparente, conforme o plasmado 
no Decreto-Lei nº 73/2014 de 13 de maio.

A regulação do tratamento das exposições é realizada pela Entidade 
Reguladora da Saúde (ERS) que estipula um prazo de 10 dias úteis 
para resposta ao cidadão. Este controlo é monitorizado por uma 
aplicação informática da ERS que funciona em plataforma web na 
qual são registadas as exposições.

 Avaliação da Satisfação dos Utentes do Serviço de Urgência, com 
os seguintes resultados:

Unidade de Vila Real – 84% dos utentes inquiridos qualificam com 
nota positiva o serviço prestado. 

Unidade de Chaves – 84% dos utentes inquiridos qualificam com nota 
positiva o serviço prestado. 

Unidade de Lamego - 76% dos utentes inquiridos qualificam com nota 
positiva o serviço prestado.

Quanto à taxa de satisfação global dos utentes atendidos no Serviço 
de Urgência do Centro Hospitalar esta situa-se nos 82%

. Relatórios de Ações Corretivas/Preventivas e de Incidentes/Aconte- 
cimentos:

No ano de 2015, foi dado encaminhamento/tratamento a 15 Relatórios 
de Ações Corretivas/Preventivas, Não Conformidades e 
Incidentes/Acontecimentos, pelo Gabinete da Qualidade, relaciona-
dos com as seguintes áreas:
Serviços Hoteleiros - 7
Unidade de Nutrição - 3 
Segurança do doente - 2
Serviço de Aprovisionamento - 2
Gestão de Doentes - 1

. Outros
O Gabinete da Qualidade foi responsável pela coordenação de um 
grupo de alunos de Mestrado de Engenharia Mecânica, da Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que realizaram projetos de 
melhoria contínua da qualidade (implementação dos 5’s e da meto- 
dologia kanban nos armazéns avançados) nos Serviços de Aprovi-
sionamento, Patologia Clínica, Bloco Operatório e Consulta Externa.

Participação do grupo de trabalho de monitorização de indicadores 
clínicos – Projeto Melhorar Sempre, selecionando os indicadores a 
medir, implementando a ferramenta de recolha automática dos indica- 
dores, remetendo a informação aos Diretores de Serviço e recolhendo 
as conclusões apresentadas.
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evolução das exposições
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Observa-se um crescimento contínuo do número de reclamações e 
elogios ao longo dos três anos, sendo o número de sugestões pouco 
expressivo.
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Na Unidade de Vila Real os problemas mais frequentes nas reclama- 
ções estão relacionados com o tempo de espera, desde o momento 
da chegada às instalações até ao atendimento, sendo mais expressivo 
no serviço de urgências [33,8%]; questões relacionadas com organiza- 
ção administrativa que influenciem as opções de resposta a determi- 
nadas situações, incluindo, entre outros, as confirmações de agenda- 
mento ou as opções de atendimento em caso de motivos imputáveis 

ao utente [16%]; questões acerca da qualidade técnica dos cuidados 
de saúde, incluindo, entre outros, a pertinência dos atos praticados, 
bem como temáticas relacionadas com a segurança clínica dos 
doentes [15,8%].
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Também na Unidade de Chaves os problemas mais frequentes nas 
reclamações estão relacionados com o tempo de espera [29%]; ques- 
tões relacionadas com os procedimentos administrativos [18,7%]; e 
ainda as questões acerca da qualidade técnica dos cuidados de 
saúde [17,7%].
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Na Unidade de Lamego os problemas mais frequentes nas reclama- 
ções estão também relacionados com o tempo de espera para atendi- 
mento [43,2%]; questões acerca da qualidade técnica dos cuidados 
de saúde [16,4%] e questões relacionadas com organização adminis- 
trativa [12,5%];
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No Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro as reclamações 
incidem mais sobre o tempo de espera, incluindo atrasos e demoras 
para atos clínicos, nomeadamente no serviço de urgências [34,6%]; 
questões acerca da qualidade técnica dos cuidados de saúde, in- 
cluindo, entre outros, a pertinência dos atos praticados, bem como 
temáticas relacionadas com a segurança clínica dos doentes [16,3%]; 
questões relacionadas com organização administrativa que influenciem 
as opções de resposta a determinadas situações, incluindo, entre 
outros, as confirmações de agendamento ou as opções de atendi-
mento em caso de motivos imputáveis ao utente [15,9%]; 
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serviço de formação
O Serviço de Formação desenvolveu a sua atividade de acordo com o 
Plano de Formação aprovado pelo CA para 2015. 

Em 2015 realizaram-se 52 cursos de formação, 89 ações de formação, 
abrangendo 2010 formandos, correspondendo a um volume de for- 
mação de 7605,5 horas.

Importa referir que, dos 2010 formandos que frequentaram formação, 
450 não eram colaboradores do CHTMAD, tratando-se de profission-
ais de outras Instituições, Estudantes Universitários e Estagiários.

No que respeita à formação dos 1560 profissionais do CHTMAD, des- 
tacam-se 4 grandes áreas temáticas: Prestação de Cuidados de Saú- 
de, Tecnologias de Informação e Comunicação, Prevenção e Controlo 
da Infeção Hospitalar e Desenvolvimento Pessoal e Comportamental.

prestação de cuidados de saúde realizaram-se 36 cursos com 45 
ações de formação, tendo participado 800 profissionais (37 Assistentes 
Operacionais, 6 Assistentes Técnicos, 2 Dirigentes, 411 Enfermeiros, 
289 Médicos, 40 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 5 Técnicos 
Superiores, 9 Técnicos Superiores de Saúde e 1 Educador de Infân- 
cia);

tecnologias de informação e comunicação realizaram-se 4 cursos de 
formação e 23 ações, que abrangeram 461 profissionais do CHTMAD 
(4 Assistentes Operacionais, 5 Assistentes Técnicos, 443 Enfermeiros, 
8 Médicos e 1 técnico de informática);

prevenção e controlo da infeção hospitalar realizaram-se 4 cursos e 
12 ações em que participaram 150 formandos (67 Assistentes Opera- 
cionais e 83 Enfermeiros);

desenvolvimento pessoal e comportamental realizaram-se 8 cursos e 
8 ações envolvendo 149 formandos (2 Assistentes Operacionais, 3 
Assistentes Técnicos, 6 Dirigentes, 72 Enfermeiros, 49 Médicos, 3 
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 12 Técnicos Superiores e 2 
Técnicos Superiores de Saúde).

O quadro abaixo representa a evolução da atividade formativa no 
último triénio, salientando-se o aumento do número de cursos.
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No ano de 2015, não se realizou formação cofinanciada, dada a inexis- 
tência de Candidaturas nesse âmbito, no entanto, foram alcançados 
níveis de formação bastante aceitáveis. Houve um esforço acrescido 
para se obter financiamento, que se materializou através da criação 
de parcerias e pelo pagamento de inscrições em alguns cursos de 
formação.

» estágios
O Serviço de Formação, para além da atividade formativa, articula-se 
com o Conselho de Administração e com os vários Serviços, para a 
integração de estagiários no CHTMAD. Em 2015 foram coordenados 
210 campos de estágio, destes 143 para estágios curriculares e 67 
para outros estágios.

A elaboração de Candidaturas ao Instituto do Emprego e Formação 
Profissional I.P., bem como a execução física e financeira das mesmas, 
está a cargo do Serviço de Formação, mais propriamente no âmbito 
da Medida Estágio Emprego em que foram integrados os seguintes 
elementos: 1 Técnico de Audiologia, 2 Técnicos de Análises Clinicas, 
1 Engenheiro Eletrotécnico, 1 Farmacêutico, 1 Biólogo, 1 Engenheiro 
Informático e 2 Assistentes Técnicos, e da Medida Contrato Emprego 
Inserção em que houve a integração de 37 Assistentes Operacionais 
e 2 Assistentes Técnicos.
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melhorar sempre

O “Melhorar Sempre” é um sistema de monitorização da qualidade 
dos cuidados de saúde prestados no CHTMAD tendo por base um 
conjunto de indicadores clínicos induzindo a discussão entre pares 
dos resultados. Os dados recolhidos são transversais à generalidade 
dos serviços clínicos do Centro Hospitalar existindo alguns indica-
dores que focalizam questões específicas como seja, o trabalho de 
parto ou os retornos ao hospital após internamento ou cirurgia de 
ambulatório.

A iniciativa é conduzida por um grupo de trabalho no qual participa 
um membro do C.A., o Gabinete da Qualidade, o Gabinete da Infor- 
mação à Gestão o Serviço de Informática, o Gabinete da Codificação 
e os Serviços Financeiros. Foi este grupo que selecionou os primeiros 
indicadores a medir, definiu métricas, implementou a ferramenta de 
recolha automática dos dados, remete a informação aos diretores de 
serviço e recolhe as conclusões apresentadas. 

A análise e monitorização dos indicadores funcionam como um alerta 
de que algo deve ser estudado, identificando áreas potenciais a melho- 
rar, originando o despoletar de melhorias efetivas de forma a tornarem 
os processos mais eficientes, eliminando os desperdícios e reduzindo 
os riscos físicos.

Os doentes são os principais beneficiados com esta iniciativa. 
Qualquer melhoria, consubstanciada na redução de readmissões ao 
internamento ou no tempo de atendimento no S.U. terá no doente o 
principal beneficiário. 
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Em 2015, foram aprovados e iniciados 4 novos ensaios clínicos e man- 
tiveram-se ativos 5 ensaios anteriores, num total de 9 ensaios ativos. 
Até 31 de Dezembro de 2015, o CHTMAD foi selecionado para condu- 
zir mais 10 ensaios que deverão iniciar no primeiro trimestre de 2016, 
totalizando 19 ensaios clínicos. Em 2015 foram igualmente aprovados 
e iniciados 4 estudos observacionais.

CRLX030A2301 A multicenter, randomized, double-blind, placebocon-
trolledphase IIIb study to evaluate the efficacy, safetyand tolerability of 
Serelaxin when added to standardtherapy in acute heart failure patients

CLCZ696B2317 A multicenter study to evaluate safety and tolerability 
inpatients with chronic heart failure and reduced ejectionfraction from 
PARADIGM-HF receiving open label LCZ696

20070622 A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo 
Controlled Study of Rilotumumab (AMG 102) with Epirubicin, Cisplatin, 
and Capecitabine (ECX) as First-line Therapy in Advanced MET-Positive 
Gastric or Gastroesophageal

2819-MA-1002 A phase iiib/iv randomized, controlled, open-label, 
parallel group study to compare the efficacy ofvancomycin therapy to 
extended duration fidaxomicin therapy in the sustained clinical cure 
ofclostridium difficile infection in an older population.

CCD-05993AA1-08 A 52-week, double blind, double dummy, randomi-
zed,multinational, multicentre, 2-arm parallel group, active controlled 
clinical trial of fixed combinationof beclomethasone dipropionate plus 
formoterol fumarate plus glycopyrronium bromide administered via 
pmdi (chf 5993) versus indacaterol/glycopyrronium(ultibro®) via dpi in 
patients with chronic obstructive

E5501-G000-310 A Randomized, Global, Double-blind, Placebo-con-
trolled, Parallel-group 
Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Once-daily Oral Avatrom-
bopag for the Treatment of Adults with Thrombocytopenia

B3271002 A phase 3 randomized, double-blind study of pf-05280014 
plus paclitaxel versus trastuzumab plus paclitaxel for the first-line treat-
ment of patients with her2-positive metastatic

CINC424A2401 An open-label, multicenter, expanded access study of 
INC424 for patients with primary myelofibrosis (PMF) or post polycy-
themia myelofibrosis (PPV MF) or post-essencial thrombocythemia

ARQ 197-A-U303 A phase 3, randomized, double-blind study oftivan- 
tinib (arq 197) in subjects with met diagnostic-high inoperable hepato- 
cellular carcinoma (hcc) treated with one prior systemic therapy

Pre-FLAIR The Impact of a Flexible Levosimendan Administration Regi-
men on Renal Function and Clinical Outcomes (Pre-FLAIR):
An Observational Study

CAMN107EPT04 Prospective, non-interventional, multi-center observa-
tional study of Nilotinib in adult patients with newly diagnosed CML 
ph+ in chronic phase: evaluation of the effectiveness, safety and com-
pliance

CAMN107APT05 Observational study evaluating the effectiveness, sa-
fety and compliance of chronic myelogenous leukemia patients treated
with nilotinib after previous intolerance or resistance to imatinib -

CIGE025APT02 A 12-month multi-center, non-interventional prospective
study (with a retrospective cohort) to investigate thesteroid-sparing 
effect of Xolair® (omalizumab) in patientswith severe asthma treated 
under Portuguese medicalpractice"

novartiscardiologiaIlídio Moreira2013

novartiscardiologiaSofia Carvalho2015

amgen inconcologiaPedro Santos2013

astellasmedicina
interna

Dina Carvalho2015

chiesipneumologiaCláudia Pinto2015

eisaihepatologiaJosé Presa Ramos2015

pfizeroncologiaPedro Santos2013

novartishematologiaManuel Cunha2012

daiichihepatologiaJosé Presa Ramos2013

soc. port. 
cardiologia

cardiologiaIlídio Moreira2015

novartishematologiaManuel Cunha2015

novartishematologiaMargarida Inácio2015

novartispneumologiaAbel Afonso2015

título do ensaio clínico
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extraordinário; horas de prevenção; remunerações.
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» evolução de colaboradores
A 31 de Dezembro de 2015 os trabalhadores do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro totalizavam 2.381 profissionais. Compa- 
rativamente ao período homólogo, verificou-se um aumento de 32 
trabalhadores, equivalente a um acréscimo de 1,4%.
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Da análise do quadro podemos constatar que o maior decréscimo no 
número de trabalhadores ocorreu nas carreiras dos técnicos superio- 
res e nos outros (informáticos, docentes e religiosos).

Tendo em conta a importância do ponto de vista assistencial, salienta- 
-se o acréscimo significativo registado no número de colaboradores 
das carreiras especiais, nomeadamente médicos, enfermeiros e técni- 
cos de diagnóstico e terapêutica, que resulta do esforço do CHTMAD, 
EPE em dotar os quadros de pessoal de przofissionais, no sentido de 
colmatar as lacunas crónicas neste domínio e, concomitantemente, 
aumentar a sua capacidade de resposta às solicitações da população 
de referência.

» colaboradores por grupo profissional
Em 2015, à semelhança dos anos anteriores, mais de 1/3 de trabalha- 
dores do CHTMAD,EPE pertencem à carreira de enfermagem (846), 
seguindo-se o grupo profissional dos assistentes operacionais com 
(613) e o grupo profissional médico com 442, os quais, em conjunto, 
representam cerca de 80% do total de profissionais do CHTMAD,EPE. 
O pessoal médico contempla os especialistas que representam 
63,35% e os internos (36,35%).
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» colaboradores por género e idade

feminino

masculino

633; 27%

1748; 73%

Da análise do gráfico, podemos constatar que o género feminino é 
predominante no CHTMAD,EPE à semelhança do que acontece em 
todo o Ministério da Saúde. 

Podemos também referir que este facto é mais evidente em alguns 
grupos profissionais, nomeadamente, técnicos superiores de saúde, 
assistentes técnicos e enfermeiros. Apenas no grupo profissional 
médico se regista alguma paridade entre sexos.

A taxa de feminização ao longo dos anos tem apresentado uma ten- 
dência de crescimento, em 2015 fixou-se nos 73,41%, valor contudo 
inferior ao do registado em 2014 no Ministério da Saúde expresso no 
Balanço Social do Ministério da Saúde e SNS (75,4%).

No que concerne à estrutura etária, o escalão etário entre os 30 e os 
34 anos comtempla o maior número de trabalhadores, cerca de 
15,16% (361).

Evidencia-se, ainda, o facto de 52,54% (1.251) terem menos de 44 
anos e de 6,13% (146) terem idade igual ou superior a 60 anos.

O índice de envelhecimento fixou-se nos 18,44%, o que representa 
um acréscimo de 2,5 p.p face ao ano transato.
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Em 2015, a idade média global dos trabalhadores do CHTMAD,EPE 
foi de 43,7 anos, confirmando a tendência de crescimento registada 
nos últimos anos.

A média etária mais elevada pertence aos órgãos de direção (50,2), 
seguindo-se os assistentes operacionais com 47,02 anos. 

Ao nível das carreiras especiais da saúde, os TSS e os enfermeiros 
são as carreiras que apresentam uma média etária mais alta, com 
43,81 e 42,79 anos, respetivamente.
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» colaboradores por relação jurídica de emprego
À semelhança dos anos anteriores, em 2015 o nível de escolaridade 
mais representativo é a licenciatura com 42,8% dos trabalhadores. No 
CHTMAD,EPE mais de metade dos trabalhadores tem um curso 
superior ou mais habilitações literárias (64%). 

Relativamente a 2014, verifica-se uma evolução positiva com melhoria 
do nível de habilitações literárias correspondente ao mestrado e à 
licenciatura e uma diminuição dos níveis habilitacionais mais baixos.

idade média por grupo profissional
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» colaboradores por relação jurídica de emprego
Em termos de natureza jurídica do vínculo contratual (Público/Priva- 
do), a que apresenta maior dimensão (57,54%) é a que corresponde 
ao contrato de trabalho em funções públicas, surgindo em segundo 
lugar (39,98%), a que corresponde ao contrato individual de trabalho.

Acresce ainda que, ao longo dos últimos anos tem vindo a assistir-se 
a uma diminuição dos trabalhadores com contrato de trabalho em 
funções públicas que, em 2015, representavam menos 0,78 % do que 
em 2014. Por outro lado, em sentido inverso, os trabalhadores em 
regime de contrato individual de trabalho no âmbito do Código do 
Trabalho têm vindo a aumentar, com um peso, em 2015 de mais 1,75% 
do que no ano anterior. 

O tipo de vínculo com maior expressão é o contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado (50,73%, 1.208 trabalha- 
dores), seguindo-se o contrato de trabalho por tempo indeterminado 
no âmbito do Código do Trabalho (36,20%, 862 trabalhadores).
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Em termos de estabilidade contratual (CTFP e ao abrigo do Código 
do Trabalho), constatamos que 86,94% dos trabalhadores são contra- 
tados por tempo indeterminado e 13,06% a termo.

» rotatividade de colaboradores (entradas vs saídas)
Durante o ano de 2015 registou-se um total de 159 admissões de 
novos colaboradores.

As admissões mais significativas ocorreram no grupo dos médicos, 
principalmente de pessoal em formação de pré-carreira (64).

Em 1 de Janeiro de 2015 ingressaram no CHTMAD 49 internos do 
internato médico (1.º ano) e 15 do internato complementar (formação 
específica).

O tipo de entrada/regresso mais predominante foi o procedimento 
concursal, tendo maior expressão nos enfermeiros e nos assistentes 
operacionais.
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grupo profissional
por tempo

indeterminado

contratos individuais
de trabalho

5

2

3

10

a termo certo
e incerto

outras
situações total

39

4

19

62

10

8

1

1

1

2

23

79

49

1

1

8

21

159
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Relativamente às saídas, estas totalizaram 127 colaboradores e ocor- 
reram maioritariamente nos grupos profissionais médicos (pessoal 
em formação de pré-carreira), enfermeiros e assistentes operacionais 
e, que em conjunto representam cerca de 91% do total das saídas 
verificadas.

O motivo de saída mais relevante é a resolução (por iniciativa do 
trabalhador), os enfermeiros foram o grupo profissional que mais se 
destacou (22), seguindo-se os médicos (13).

téc. diag. terapêutica

médicos

téc. superior de saúde

enfermeiros

assist. operacionais

assist. técnicos

técnico superior

outros

grupo profissional

reforma/
aposentações

saídas

5

1

6

1

13

caducidade
(termo)

42

42

resolução
(por iniciativa do

colaborador) outros total

4

22

13

1

40

14

2

9

1

1

4

23

3

28

65

2

1

4

1

32

1

127total



grupo profissional
total dias
ausência

ano 2014

33

5 609

16 797

385

3 103

665

taxa
absentismo

0,00%

3,59%

6,16%

8,87%

5,98%

8,82%

6,57%

total dias
ausência

ano 2015

11

6 403

20 120

738

4 423

562

taxa
absentismo

0,00%

1,19%

6,72%

10,25%

11,78%

11,99%

6,06%

total dias
ausência

diferença

+0

-22

+794

+3 323

+353

+1 320

-103

taxa
absentismo

+0,00%

-2,40%

+0,56%

+1,38%

+5,80%

+3,17%

-0,52%

total

assist. técnicos

assist. operacionais

outros  

téc. diag. terapêutica

técnico superior

órgãos de direcção

dirigentes

médicos

enfermeiros

téc. superior de saúde

3 286 6,35% 2 562 5,00% -724 -1,35%

14 859 10,49% 15 463 10,87% +604 +0,39%

252 5,48% 156 3,36% -96 -2,12%

44 989 8,46% 50 438 9,27% +5 449 +0,81%
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O absentismo define-se pelo somatório dos dias de ausência de todos 
os efetivos, excluindo-se as faltas por conta do período de férias. 

Relativamente à taxa de absentismo, que relaciona o total dos dias de 
ausência com o total anual de dias trabalháveis e o total de efetivos, 
verifica-se que no ano de 2015, este corresponde ao valor percentual 
médio de 9,27%, o que se traduz num acréscimo da taxa em 0,81%, 
relativamente ao ano anterior (8,46%, valor ainda assim inferior ao 
registado no Balanço Social Global do Ministério da Saúde e SNS em 
2014 de 10,1%).

» absentismo por grupo profissional

A análise do total de dias de ausência da organização por grupo de 
pessoal permite destacar os enfermeiros e os assistentes operacion-
ais.

Relativamente, à taxa de absentismo, conclui-se que os técnicos de 
diagnóstico e terapêutica e os técnicos superiores de saúde apresen- 
tam a taxas mais elevadas, registando valores acima da taxa média 
global.

Em 2014 era de 19,4 dias o número de ausências por colaborador 
sendo que em 2015 passou para cerca de 21,5, tendo o aumento da 
taxa de absentismo sido mais significativo nos técnicos superiores de 
saúde e nos técnicos de diagnóstico e terapêutica.

Observações:

Taxa de absentismo = N.º dias ausência / Total anual de dias trabalháveis

Total anual de dias trabalháveis = [(52 semanas x 5 dias úteis)-(n.º feriados + 

22 dias de férias)] x n.º efetivos

análise do absentismo
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» absentismo por motivo de ausência
Em 2015 registaram-se 50.438 dias de ausências, as principais causas 
ficaram a dever-se a motivos de doença (26.374; 52,29%) e parentali-
dade (11.235; 22,27%).

Estes dois motivos de ausência são responsáveis por cerca de 74,56% 
dos dias totais de absentismo registados em 2015 no CHTMAD,EPE.

Por seu turno, nos dirigentes e nos outros (docentes e pessoal 
informático) registou-se a maior diminuição da taxa de absentismo. 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

assist. técnicos

assist.
operacionais

outros

téc. diag.
terapêutica

técnico superior

órgãos de
direcção

dirigentes

médicos

enfermeiros

téc. superior
de saúde

20152014

taxa de absentismo 2015/2014

» absentismo - potencial máximo anual/horas de ausências
Neste quadro relaciona-se o potencial máximo anual, que representa 
o número de horas que teoricamente a instituição laboraria, ao longo 
do ano, se apenas se tivesse em conta o período normal de trabalho, 
efetuado pelo total de efetivos ao serviço nos dias úteis do ano, com 
o número de horas de ausência.

Desta relação obtêm-se a taxa de absentismo, em horas, que no ano 
de 2015 atingiu igualmente os 9,27%. 

assistencia familiar

comissão gratuita serviço

greve

acidente trabalho

doença

parentalidade

consultas médicas

ações formação

motivo de ausência n.º dias %

26 374

11 235

3 211

2 520

2 235

1 531

670

52,29%

22,27%

6,37%

5,00%

4,43%

3,04%

1,33%

1,04%526

casamento

estatuto trabalhador estudante

ausências oficiais

outros

falecimento familiar

atividade sindical

cumprimento de obrigações

injustificadas

444

378

338

333

278

227

134

0,88%

0,75%

0,67%

0,66%

0,55%

0,45%

0,27%

0,01%3

total geral 100,00%50 438

grupo profissional

horas de
ausência

(A)

-

88,0

51 229,8

160 958,5

5 907,0

35 386,3

4 498,3

potencial
máximo anual

(B)

9 280,0

7 424,0

762 816,0

1 570 176,0

50 112,0

295 104,0

74 240,0

horas
efetivamente

tabalhadas
(B-A)

9 280,0

7 336,0

711 586,3

1 409 217,6

44 205,0

259 717,8

69 741,8

taxa
absentismo
(A/B * 100)

0,00

1,19

6,72

10,25

11,79

11,99

6,06

total

assist. técnicos

assist. operacionais

outros  

téc. diag. terapêutica

técnico superior

órgãos de direcção

dirigentes

médicos

enfermeiros

téc. superior de saúde

20 494,4 410 176,0 389 681,6 5,00

123 694,3 1 137 728,0 1 014 033,7 10,87

1 250,0 37 120,0 35 870,0 3,37

403 506,4 4 354 176,0 3 950 669,6 9,27
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trabalho extraordinário
Durante o ano 2015, os trabalhadores do CHTMAD,EPE efetuaram 
111.903 horas extraordinárias, o que representa um acréscimo de 
5,49% face ao ano anterior.

Ao nível dos grupos profissionais, em 2015, à semelhança dos anos 
anteriores, os médicos efetuaram a quase totalidade das horas extraor- 
dinárias registadas (84,7%), seguindo-se os enfermeiros (10,18%) e 
os assistentes operacionais (3,04%).

No ano em estudo, destaca-se o acréscimo significativo de horas 
extraordinárias dos enfermeiros e dos técnicos de diagnóstico e tera- 
pêutica. 

assist. operacionais

assist. técnicos

outros

téc. diag. terapêutica

médicos

enfermeiros

total

grupo profissional 2013 2014

104 461

2 775

1 091

5 447

773

98 996

1 104

184

1 271

4 520

2015

94 782

11 392

756

1 430

3 404

139

var %
(2014-2013)

-5,23%

-60,22%

100,00%

16,50%

-17,02%

-100,00%

var %
(2015-2014)

-4,26%

931,88%

310,87%

12,51%

-24,69%

114 547 106 075 111 903 -7,40% 5,49%

100,00%
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horas de prevenção
Entende-se por horas de prevenção aquelas horas em que os colabo- 
radores não estão obrigados a permanecer fisicamente no serviço, 
mas apenas a ficarem disponíveis, para ocorrer a este sempre que 
necessário.

A análise da distribuição das horas de prevenção permite constatar 
que os médicos, os assistentes operacionais e os enfermeiros são os 
grupos com mais horas, 46,79%, 21,22% e 16,75%, respetivamente.

Saliente-se que as horas dos assistentes operacionais são efetuadas 
por operários e auxiliares de ação médica com funções nas instala- 
ções e equipamentos e no serviço de morgue.

remunerações
Nas remunerações mensais ilíquidas são consideradas as remunera-
ções mensais base ilíquidas mais os suplementos regulares e/ou 
adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente. Não 
estão contemplados os montantes relativos a suplementos ou subsí- 
dios irregulares, as prestações sociais nem as prestações de serviços.

No que respeita à estrutura remuneratória dos trabalhadores do 
CHTMAD, EPE, cerca de 70% aufere uma remuneração superior a 
1000€. No que concerne a remunerações superiores a 2000€, apenas 
22% dos trabalhadores são abrangidos.

O leque salarial ilíquido fixou-se nos 9,89, ou seja, a remuneração 
máxima é 9,89 vezes superior à remuneração mínima.

21%

2%

47%

17%

3% 6%

2% 2%

horas de prevenção por carreira

assist. operacionais

assist. técnico

técnico superior

téc. diag. terapêutica

téc. sup. de saúde

enfermeiros

médicos

informáticos

30,14%

47,53%

13,51%

3,75% 3,71%
1,36%
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Em 2015, o total de remunerações com pessoal, no qual se incluem 
todos os abonos pagos (remuneração base, suplementos remunera-
tórios, subsídios de férias e Natal, prestações sociais e todos os 
outros encargos regulares e irregulares) ascenderam a 54.814.417,7€ 
o que se traduziu num acréscimo de 2,52% face ao ano anterior.

grupo/escalão de remunerações
até

1 000€ 1 000 - 2 000€ 2 000 - 3 000€ 3 000 - 4 000€

563

130

0

0

12

0

0

48

91

0

720

72

0

16

0

0

0

113

155

0

2

0

0

2

14

64

0

1

total

assist. técnico

assist. operacional

outros  

téc. diag. terapêutica

técnico superior

órgãos de direcção

dirigentes

médico

enfermeiro

téc. superior de saúde

1 148 10 0

0 2 24 1

0 20 14 6

706 1 117 318 88

4 000 - 5 000€

0

0

2

1

79

3

1

0

0

0

86

mais de
5 000€

0

0

0

0

29

2

0

0

0

0

31

total

611

221

4

848

411

5

20

159

27

40

2 346





07. 
sustentabilidade ambiental

programa de eficiência energética do chtmad em 2015; 2015 vs 2011;
2015 vs 2014.





sustentabilidade ambiental

075

» enquadramento
No âmbito da implementação do Programa de Eficiência Energética 
(Eco.AP) e do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) do 
Ministério da Saúde, estão em curso um conjunto de iniciativas que 
visam os seguintes objetivos:

. Obter a seguinte redução relativamente a 2011 nos consumos de 
energia, água e produção de resíduos:
a) Consumos de eletricidade e gás: -15%
b) Consumos com água: -10%
 Produção de resíduos: -10%
. Sensibilizar todos os colaboradores para as práticas sustentáveis;
. Gerar, facilitar e intensificar os fluxos de poupança, incentivando a 
um desempenho individual e organizacional sustentáveis;
. Criar mecanismos automáticos de poupança, práticos, relevantes, 
mensuráveis e que eliminem desperdícios.

» medidas de eficiencia energética implementadas
Das medidas implementadas em 2015 destacam-se as seguintes:
. Substituição de permutadores de vapor por outros mais eficientes;
. Aproveitamento da água dos condensados da rede de vapor para 
aquecimento central dos pavilhões da administração e consulta 
externa.
. Instalação de unidades de tratamento de ar mais eficientes no bloco 
operatório da unidade de Vila Real;
. Programação do funcionamento dos equipamentos de AVAC 
(Aquecimento, ventilação e ar condicionado) por horário, através da 
Gestão Técnica Centralizada;
. Instalação de sensores automáticos de iluminação nas instalações 
sanitárias.
. Com o objetivo de facilitar a implementação de Boas Práticas, 
considerou-se adequado manter a disponibilização de template de 
cartazes, de screen savers e folhetos, com priorização das diferentes 
tarefas, divulgação interna e externa, e utilização dos diferentes 
materiais.

» análise de consumos
A tabela seguinte permite analisar a variação de consumos.

programa
de eficiência energética 
do chtmad em 2015

2014

eletricidade 10 745 434 kWh

2011

12 120 911 kWh

2015

11 602 024 kWh

variação
2015 vs 2011

7,38%

gás natural 26 063 203 kWh 21 785 418 kWh 22 595 246 kWh -15,35%

água 147 848 m3 107 566 m3 108 911 m3 -35,75%

resíduos 363 948 m3 346 904 m3 344 247 m3 -5,72%

» 2015 vs 2011
As metas em termos de consumos de água foram superadas. Quanto 
às da energia teremos que subdividir em:
-gás natural: meta atingida;
-eletricidade: meta não atingida.
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Finalmente, na produção de resíduos apesar da redução a meta não 
foi atingida.

A principal razão do desvio em relação à eletricidade e resíduos está 
relacionada com a inauguração do Novo Hospital de Proximidade de 
Lamego em 2013 que implicou acréscimos significativos nos consu- 
mos energéticos e de resíduos do CHTMAD. O NHPL representou, 
relativamente ao consumo total, em 2015:
- 21,7% do consumo de energia elétrica;
- 8,5% do consumo de gás natural;
- 12,1% do consumo de água;
- 11,7% de produção de resíduos.

» 2015 vs 2014
De forma a evidenciar os impactos das medidas implementadas em 
2015 face a 2014, pela análise dos dados é possível verificar uma 
redução de consumos de eletricidade e resíduos; um ligeiro aumento 
do consumo de água e do gás natural resultante da paragem em 
2014, durante cerca de 8 meses, da lavandaria instalada na unidade 
de vila real e concessionada ao SUCH cujo impacto em termos de 
consumos de gás natural nesse ano foi significativo. Acresce que em 
2014 a UIDI esteve encerrada, tendo sido efetuado o arranque do 
sistema de climatização em Outubro de 2015. Em 2014 o consumo 
de gás natural, em vila real, teve uma redução de 20% e em 2015 
apenas aumentou 4,4%. Ou seja, apesar de termos tido 2 eventos 
extraordinários que em condições normais implicariam um aumento 
significativo de consumos em 2015 as medidas de eficiência energé- 
tica implementadas permitiram que o aumento fosse mitigado. 
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Apesar das restrições orçamentais do setor da saúde, o CHTMAD só 
a partir de 2013 é que manifestou uma redução significativa em termos 
de valor de investimento.

Esta situação deve-se ao fato de os anos de 2011 e 2012 coincidirem 
com os períodos de realização dos investimentos afetos quer ao proje- 
to de instalação do Novo Hospital de Proximidade de Lamego (NHPL), 
aprovado no âmbito do QREN, quer às obras de Remodelação da 
Urgência e Unidades de Cuidados Intensivos (Polivalente, Intermédios 
e Cardiologia).

Findo esse período de investimento, o CHTMAD viu os seus investi- 
mentos reduzidos a pequenas remodelações, aquisições de equipa- 
mentos e mobiliário de substituição indispensáveis à manutenção da 
atividade, não ocorrendo qualquer expansão.

35 000 000,0035 000 000,00

30 000 000,00

25 000 000,0025 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,0015 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00
2011

4 028 769,72equipamento

obra 28 438 435,04

2012

5 379 917,74

10 145 638,67

2012 2013

2 597 246,08

776 385,08

2014

242 345,43

163 111,53

2015

392 197,21

285 423,71

Em 2015, o valor de investimento em obras e equipamentos foi de 
677.620,92 €, verificando-se assim um acréscimo de 67% relativamen- 
te ao ano anterior. Este acréscimo deveu-se sobretudo à montagem 
de unidades de tratamento de ar higiénicas nas salas do bloco opera- 
tório (as que existiam já não cumpriam com os regulamentos ao nível 
da qualidade do ar), na ordem dos 100 m€, da aquisição de dois ecó- 
grafos portáteis, cujo valor total foi de 84 m€ e renovação do parque 
informático, na ordem dos 50 m€. 

» Amortizações vs Investimento
O quadro abaixo relaciona o valor das amortizações com o dos 
investimentos realizados no exercício de 2015.

2014

amortizações do exercício 7 601 009,09

2013

7 114 782,61

2015

7 384 931,50

investimento 3 373 631,16 405 456,96 677 620,92

amort. vs invest. 2,25 17,55 10,90

Analisando o quadro verifica-se que os investimentos não são suficientes 
para garantir a renovação do imobilizado que chega ao fim da sua vida 
útil, mesmo que não fosse considerado o valor das amortizações relativas 
ao investimento do NHPL, que ascenderam, em 2015, a 3 milhões de 
euros.





09. 
relatório de gestão

análise económica e financeira; proposta de aplicação de resultados;
cumprimento das orientações legais.
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No exercício de 2015, o CHTMAD gerou um EBITDA de -9,8 milhões 
de euros e um Resultado Líquido negativo (RL) de 15,2 milhões de 
euros.

execução orçamental

2014 2015
var.

14/15

orc. econ.
acum. mensal
(duodécimos)

desvio em valor
(acum.2015 -

OE acum.)

var.
acum./orç.

 econ.
(%)

taxa
execução

orça-
mental

78 - proveitos e ganhos financeiros

79 - proveitos e ganhos extraordinários

material de consumo administrativo

material de conservação e reparação

62 - fornecimentos serviços externos

subcontratos

fornecimentos e serviços

fornecimentos e serviços I

fornecimentos e serviços II

fornecimentos e serviços III

outros fornecimentos e serviços

711- vendas

proveitos

712 - prestações de serviços

74 - transf. e subsídios correntes obtidos

75 - trabalhos para a própria entidade

total proveitos operacionais

76 - outros proveitos e ganhos operacionais

total de proveitos

custos totais

61 - consumos

mercadorias

materiais de consumo

produtos farmacêuticos

material consumo clínico

produtos alimentares

material de consumo hoteleiro

centro hospitalar de trás-os-montes
e alto douro, epe

0,00€ 0,00€ n.d. 0,00€ 0,00€ n.d.

109 415 388,40€ 103 023 849,38€ -5,84% 109 673 279,03€ -6 649 429,65€ -6,06% 93,94%

0,00€ 0,00€ n.d. 0,00€ 0,00€ n.d.  

63 553,95€ 70 880,97€ 11,53% 75 000,00€ -4 119,03€ -5,49% 94,51%

197 247,67€ 183 470,10€ -6,98% 138 714,43€ 44 755,67€ 32,26% 132,26%

0,00€ 0,00€ n.d. 0,00€ 0,00€ n.d.  

3 934 425,12€ 4 456 475,64€ 13,27% 5 989 660,46€ -1 533 184,82€ -25,60% 74,40%

113 610 615,14€ 107 734 676,09€ -5,17% 115 876 653,92€ -8 141 977,83€ -7,03% 92,97%

1 233 654,29€ 79 111,39€ -93,59% 150 652,00€ -71 540,61€ -47,49% 52,51%

3 202 648,89€ 2 984 874,48€ -6,80% 0,00€ 2 984 874,48€ n.d.

118 046 918,32€ 110 798 661,96€ -6,14% 116 027 305,92€ -5 228 643,96€ -4,51% 95,49%

26 738 198,51€ 28 592 097,55€ 6,93% 26 925 365,90€ 1 666 731,65€ 6,19% 106,19%

0,00€ 0,00€ n.d. 0,00€ 0,00€ n.d.

26 738 198,51€ 28 592 097,55€ 6,93% 26 925 365,90€ 1 666 731,65€ 6,19% 106,19%

17 933 149,26€ 20 161 091,72€ 12,42% 18 058 681,31€ 2 102 410,41€ 11,64% 111,64%

8 097 632,10€ 7 741 923,31€ -4,39% 8 154 315,52€ -412 392,21€ -5,06% 94,94%

8 172,86€ 6 495,40€ -20,52% 8 230,07€ -1 734,67€ -21,08% 78,92%

310 724,22€ 294 673,72€ -5,17% 312 899,57€ -18 225,57€ -5,82% 94,18%

124 148,13€ 100 346,69€ -19,17% 125 017,17€ -24 670,48€ -19,73% 80,27%

264 371,94€ 287 566,71€ 8,77% 266 222,54€ 21 344,17€ 8,02% 108,02%

21 937 438,57€ 22 001 271,21€ 0,29% 22 526 578,48€ -525 307,27€ -2,33% 97,67%

8 282 961,58€ 8 618 994,40€ 4,06% 8 340 942,32€ 278 052,08€ 3,33% 103,33%

13 654 476,99€ 13 382 276,81€ -1,99% 14 185 636,16€ -803 359,35€ -5,66% 94,34%

3 259 983,87€ 3 247 203,76€ -0,39% 3 267 215,15€ -20 011,39€ -0,61% 99,39%

1 310 179,35€ 1 133 328,13€ -13,50% 1 625 680,84€ -492 352,71€ -30,29% 69,71%

8 225 772,83€ 8 296 251,59€ 0,86% 9 026 613,60€ -730 362,01€ -8,09% 91,91%

858 540,94€ 705 493,33€ -17,83% 266 126,57€ 439 366,76€ 165,10% 265,10%

72 - impostos e taxas

73 - proveitos suplementares
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2014 2015
var.

14/15

orc. econ.
acum. mensal
(duodécimos)

desvio em valor
(acum.2015 -

OE acum.)

var.
acum./orç.

 econ.
(%)

taxa
execução

orça-
mental

63 - transf. correntes conced. e prest. sociais

64 - custos com o pessoal

remunerações base

suplementos de remunerações

trabalho extraordinário

trabalho em regime de turnos

centro hospitalar de trás-os-montes
e alto douro, epe (cont.)

123 941 879,78€ 125 993 250,82€ 1,66% 125 004 321,14€ 988 929,68€ 0,79% 100,79%

17 923,08€ 25 737,15€ 43,60% 0,00€ 25 737,15€ n.d.

-9 054 554,84€ -17 968 409,47€ -98,45% -8 769 775,16€ -9 198 634,31€ -4,89% 204,89%

-5 912 884,54€ -15 220 326,01€ -157,41% -8 977 015,22€ -6 217 573,64€ 30,74% 169,55%

-1 085 173,14€ -9 860 976,63€ 808,70% -514 793,46€ -9 346 183,17€ -1715,52% 1915,52%

109 955,69€ 278 195,16€ 153,01% 100 000,00€ 178 195,16€ 178,20% 278,20%

1 166 754,11€ 11 970,10€ -98,97% 257 892,06€ -245 921,96€ -95,36% 4,64%

122 665 169,98€ 125 703 085,56€ 2,48% 124 646 429,08€ 1 056 656,48€ 0,85% 100,85%

854 599,09€ 722 501,34€ -15,46% 854 599,09€ -132 097,75€ -15,46% 84,54%

7 114 782,61€ 7 384 931,50€ 3,80% 7 400 382,61€ -15 451,11€ -0,21% 99,79%

157 892,07€ 114 418,64€ -27,53% 0,00€ 114 418,64€ n.d.

13 356 271,19€ 13 000 922,34€ -2,66% 13 572 384,18€ -571 461,84€ -4,21% 95,79%

6 400 804,14€ 6 748 811,32€ 5,44% 6 600 804,14€ 148 007,18€ 2,24% 102,24%

3 159 781,99€ 3 435 511,74€ 8,73% 3 159 781,99€ 275 729,75€ 8,73% 108,73%

1 767 260,25€ 1 765 615,95€ -0,09% 1 767 260,25€ -1 644,30€ -0,09% 99,91%

3 908 594,02€ 3 792 470,89€ -2,97% 3 908 594,02€ -116 123,13€ -2,97% 97,03%

8 835 636,26€ 8 993 598,58€ 1,79% 8 835 636,26€ 157 962,32€ 1,79% 101,79%

37 269 547,54€ 38 144 533,08€ 2,35% 37 930 678,42€ 213 854,66€ 0,56% 100,56%

65 862 259,13€ 66 887 865,32€ 1,56% 66 939 503,00€ -51 637,68€ -0,08% 99,92%

0,00€ 0,00€ n.d. 0,00€ 0,00€ n.d.

66 - amortizações do exercício

67 - provisões do exercício

total custos operacionais

total dos custos

64223/4/5/6/7/8 - outros suplementos

subsídios de férias e de natal

outras desp. com pessoal

65 - outros custos e perdas operacionais

68 - custos e perdas financeiras

69 - custos e perdas extraordinários

operacionais

líquido do exercício

ebitda

86 - imposto s/ o rendimento do exercício

resultados

O realizado em 2015 no Total de Proveitos ficou abaixo do Orçamento 
em todas as rubricas à exceção das Transferências e Subsídios obti- 
dos, com uma taxa de execução de 95,49%, consubstanciando um 
desvio de – 5,2 milhões € face ao orçamentado.

Por outro lado o Total de Custos superou o Orçamento, devido princi- 
palmente aos desvios nas rubricas de Consumos e Provisões. No 
global a taxa de execução do total dos Custos foi de 100,79% corres- 
pondendo a um desvio de 988 mil euros.

» proveitos
Na estrutura de Proveitos, cerca de 94 % são provenientes do 
Contrato Programa celebrado entre o CHTMAD e a Tutela. O Contrato 
Programa define, nomeadamente, os objetivos de produção e de 
remuneração desta, bem como os incentivos financeiros indexados a 
objetivos de qualidade e eficiência. 
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Tal como tem sucedido em anos anteriores, em 2015 manteve-se a 
metodologia do orçamento global, ou seja, a remuneração da atividade 
realizada no âmbito do SNS é limitada ao máximo estabelecido em 
sede de Contrato Programa. Desta forma, a produção marginal só 
pode ser incluída até ao montante máximo contratado. Adicionalmente, 
a produção marginal é paga em algumas linhas de produção a um 
preço com uma penalização incorporada ou pode mesmo não ser 
remunerada. 

Em 2014 o CHTMAD usufruiu, no âmbito do Contrato Programa, de 
um valor de convergência de 3,9 milhões € a título de “medidas extraor- 
dinárias para reequilíbrio financeiro” o que não se repetiu em 2015. 
No entanto, em 2015, a ARS Norte, utilizando uma prerrogativa das 
suas competências, majorou os preços da produção do CHTMAD em 
3%, o que, praticamente, compensou o valor de convergência de 
2014.

prestação de serviços

O valor total das Prestações de Serviço inclui os valores da produção 
contratada e o valor dos Incentivos Institucionais decorrentes dos Indi- 
cadores de Qualidade e Eficiência Económico-financeira no âmbito 
do Contrato Programa e a faturação relativa às prestações de serviço 
prestadas a outras entidades responsáveis (não SNS) e a receita 
proveniente da cobrança das Taxas moderadoras.

A variação face ao exercício de 2014 na rubrica de Prestações de Ser- 
viços cerca de -6,4 milhões € resulta essencialmente da diminuição 
de faturação nas linhas de produção Internamento, Consulta e Cirur- 
gia de Ambulatório, originada por diminuição de produção.  

711

712

72

designação 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

109 415 388,40€ 103 023 849,38€ -6 391 539,02€ -5,8%

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

73

74

63 553,95€ 70 880,97€ 7 327,02€ 11,5%

197 247,67€ 183 470,10€ -13 777,57€ -7,0%

75

76

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

3 934 425,12€ 4 456 475,64€ 522 050,52€ 13,3%

113 610 615,14€ 107 734 676,09€ -5 875 939,05€ -5,2%

78

79

1 233 654,29€ 79 111,39€ -1 154 542,90€ -93,6%

3 202 648,89€ 2 984 874,48€ -217 774,41€ -6,8%

118 046 918,32€ 110 798 661,96€ -7 248 256,36€ -6,1%

vendas de mercadorias

prestação de serviços

impostos e taxas

proveitos suplementares

subsídios à exploração

trabahos para a própria instituição

outros proveitos e ganhos operacionais

total proveitos operacionais

proveitos e ganhos financeiros

proveitos e ganhos extraordinários

total proveitos

designação 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

47 223 502,88€ 45 931 730,19€ -1 291 772,69€ -2,74%

22 350 336,51€ 20 990 864,85€ -1 359 471,66€ -6,08%

12 771 096,57€ 12 145 092,01€ -626 004,56€ -4,90%

2 054 833,70€ 971 984,96€ -1 082 848,74€ -52,70%

2 841 754,77€ 2 686 566,52€ -155 188,25€ -5,46%

2 254 504,78€ 2 181 475,65€ -73 029,13€ -3,24%

19 919 359,19€ 18 116 135,20€ -1 803 223,99€ -9,05%

109 415 388,40€ 103 023 849,38€ -6 391 539,02€ -84%

internamento

consulta

urgência

hospital dia

meios complementares diagnóstico e terapêutica

taxas moderadoras

outras prestações serviços saúde

total
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Outros proveitos operacionais
A rubrica de Outros Proveitos Operacionais, que representam cerca 
de 4% do total de proveitos, é constituída principalmente pelos valores 
de Reembolsos de Medicamentos cedidos em Ambulatório e de 
Vencimentos de Internos. 

A variação apresentada face ao período homólogo de 2014, de 0,5 
milhões, resulta do aumento da faturação de Reembolsos a outras 
entidades extra Contrato Programa.

Proveitos e ganhos financeiros

A variação de 1,1 milhões de euros deve-se ao facto de em 2014 terem 
sido lançadas, com carácter excecional, nas contas de Outros provei- 
tos e ganhos financeiros as notas de crédito do acordo Apifarma 2012, 
desvirtualizando a análise com o ano de 2015.

Proveitos e ganhos extraordinários

O valor registado nos Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários refe- 
re-se ao valor da transferência do Subsídio ao Investimento principal-
mente do Novo Hospital de Lamego.

» custos
Tal como é possível constatar, na perspetiva de Custos e Perdas, as 
rubricas com mais peso no total de custos são os Custos com 
Pessoal, CMVMC e FSE’s que, em conjunto, representam cerca de 
93% do total de custos.

proveitos financeiros 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

5 599,19€ 24 110,93€ 18 511,74€ 330,61%

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

66 254,11€ 54 101,51€ -12 152,60€ -18,34%

1 161 800,99€ 898,95€ -1 160 902,04€ -0,999226244%

1 233 654,29€ 79 111,39€ -1 154 542,90€ 212%

juros obtidos

diferenças de câmbio favoráveis

descontos de pronto pagamento

outros proveitos e ganhos financeiros

total

proveitos extraordinários 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

70 304,98€ 14 570,38€ -55 734,60€ -79,28%

0,00€ 0,00€ n.d.

0,00€ 0,00€ n.d.

3 132 343,91€ 2 970 304,10€ -162 039,81€ -5,17%

3 202 648,89€ 2 984 874,48€ -217 774,41€ -84%

ganhos em existências

ganhos em imobilizações

correções a exercícios anteriores

outros proveitos e ganhos extraordinários

total

custos e perdas 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

26 738 198,51€ 28 592 097,55€ 1 853 899,04€ 6,9%

21 937 438,57€ 22 001 271,21€ 63 832,64€ 0,29%

65 862 259,13€ 66 887 865,32€ 1 025 606,19€ 1,56%

157 892,07€ 114 418,64€ -43 473,43€ -27,53%

7 114 782,61€ 7 384 931,50€ 270 148,89€ 3,80%

cmvmc

fornecimentos serviços externos

custos com o pessoal

outros custos e perdas operacionais

amortizações do exercício

854 599,09€ 722 501,34€ -132 097,75€ -15,46%

122 665 169,98€ 125 703 085,56€ 3 037 915,58€ 2,48%

1 166 754,11€ 11 970,10€ -1 154 784,01€ -98,97%

109 955,69€ 278 195,16€ 168 239,47€ 153,01%

123 941 879,78€ 125 993 250,82€ 2 051 371,04€ 1,66%

provisões do exercício

total custos operacionais

custos e perdas financeiras

custos e perdas extraordinárias

total de custos e perdas
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evolução principais custos

2015

2014

cmvmc (consumos)

O aumento de 1,8 milhões de euros na rubrica de CMVMC reflete o 
aumento dos consumos de medicamentos, principalmente nos medi- 
camentos do foro oncológico com maior peso, em cerca de 500 mil 
euros.

O tratamento da doença de Gaucher de Tipo 1, iniciado em 2015, levou 
a um acréscimo de consumo de medicamentos de cerca de 422 mil 
euros.

O tratamento de doenças auto imunes tiveram um aumento do con- 
sumo de medicamentos de 283 mil euros.

O tratamento de doentes com o vírus HIV teve um aumento do 
consumo de medicamentos de cerca de 147 mil euros.

O tratamento das doenças de foro neurológico tiveram um aumento 
do consumo de medicamentos de cerca de 150 mil euros, na medica- 
ção mais consumida.

O programa da Hepatite C representou um custo de cerca de 150 mil 
euros para o exercício de 2015.

A redução verificada na rubrica de Material de Consumo Clinico é 
justificada pela diminuição da atividade clínica, principalmente da 
cirúrgica.

612

6161

61611

designação 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

17 933 149,26€ 20 161 091,72€ 2 227 942,46€ 12,4%

15 193 667,96€ 17 455 389,78€ 2 261 721,82€ 14,9%

616111

6162

616112

14 511 211,56€ 16 792 255,67€ 2 281 044,11€ 15,7%

682 456,40€ 663 134,11€ -19 322,29€ -2,8%

61612

61619

2 458 332,54€ 2 428 777,53€ -29 555,01€ -1,2%

281 148,76€ 276 924,41€ -4 224,35€ -1,5%

8 097 632,10€ 7 741 923,31€ -355 708,79€ -4,4%

6163

6164

6165

8 172,86€ 6 495,40€ -1 677,46€ -20,5%

310 724,22€ 294 673,72€ -16 050,50€ -5,2%

124 148,13€ 100 346,69€ -23 801,44€ -19,2%

mercadorias

produtos farmacêuticos

medicamentos

medicamentos

outros materiais de consumo clínico

reagentes e produtos de diagnóst. rápido

outros produtos farmacêuticos

material de consumo clínico

produtos alimentares

material de consumo hoteleiro

material de consumo administrativo

6166

6169

264 303,34€ 287 549,64€ 23 246,30€ 8,8%

68,60€ 17,07€ -51,53€ -75,1%

26 738 198,51€ 28 592 097,55€ 1 853 899,04€ 6,9%

material manutenção conservação

outro material

total cmvmc
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Fornecimentos e serviços externos

a) Evolução subcontratos
Na rubrica de Subcontratos podemos verificar um ligeiro aumento 
face ao período homólogo, consequência, em grande parte, do aumen- 
to dos custos Patologia Clínica, Imagiologia e custos com os trans- 
portes de doentes. 

No que respeita aos Meios Complementares de Diagnóstico verifica- 
-se um aumento de 501 mil euros face ao ano de 2014 fruto do aumen- 
to dos exames solicitados ao exterior por falta de meios internos para 
a sua realização. 

A diminuição de 408 mil de euros na rubrica de Meios Complementa-
res de Terapêutica resulta, principalmente, dos seguintes fatores: 

. Unidades terapêuticas de sangue;

. Cuidados Respiratórios Domiciliários: a publicação do Despacho n.º 
9483/2014 de julho de 2014 veio definir novos procedimentos e preços 
para esta prestação de serviços.

O aumento da rubrica Outros deve-se à política de contabilização das 
faturas da ARS Norte referentes às situações que o CHTMAD, no 
âmbito da cirurgia, não conseguiu dar resposta internamente em 
tempo adequado, e portanto, foram tratados em outras instituições. 

rubricas de subcontratos 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

2 707 691,52€ 3 209 548,50€ 501 856,98€ 18,5%

632 837,68€ 856 235,76€ 223 398,08€ 35,3%

452 077,93€ 431 268,51€ -20 809,42€ -4,6%

1 344 597,04€ 1 533 268,47€ 188 671,43€ 14,0%

11 264,20€ 85 159,46€ 73 895,26€ 656,0%

meios complementares diagnóstico

patologia clínica

anatomia patológica

imagiologia

cardiologia

207 010,00€ 268 324,20€ 61 314,20€ 29,6%

50 141,87€ 14 235,30€ -35 906,57€ -71,6%

9 762,80€ 21 056,80€ 11 294,00€ 115,7%

2 515 908,67€ 2 107 453,34€ -408 455,33€ -16,2%

2 140,00€  -      € -2 140,00€ -100,0%

medicina nuclear

gastrenterologia

outros meios complementares de diagnóstico

meios complementares de terapêutica

-      € -      € -       € n.d.

1 853 446,58€ 1 474 559,30€ - 378 887,28€ -20,4%

medicina física e reabilitação

unidades terapêuticas de sangue

648 162,09€ 632 894,04€ -15 268,05€ -2,4%

12 160,00€ -       € -12 160,00€ -100,0%

-      €  -       € -      € n.d.

2 158 864,07€ 2 342 820,96€ 183 956,89€ 8,5%

cuidados respiratórios domiciliários

radioterapia

outros

transporte de doentes

80 079,66€ 52 085,50€ -27 994,16€ -35,0%

-     € -      €  -     € n.d.

820 417,66€ 907 086,10€ 86 668,44€ 10,6%

8 282 961,58€ 8 618 994,40€ 336 032,82€ 4,1%

aparelhos complementares de terapêutica

assistência no estrangeiro

outros trabalhos executados no exterior

total subcontratos

hemodiálise
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b) Evolução fornecimentos e serviços

Na perspetiva de Fornecimentos e Serviços, as rubricas que apresen- 
taram aumentos mais significativos foram: Combustíveis, Conservação 
e reparações, Lavandaria e Outros trabalhos especializados. 

O aumento dos custos com combustíveis resulta de um aumento do 
consumo de gás natural em 2015.
2014 - 21.785.418 kWh
2015 - 22.595.246 kWh

O aumento dos custos com conservação e reparações é justificado 
pelo aumento do valor dos contratos de manutenção existentes ou a 
contratualização de novos contratos.

O contrato de manutenção referente a dosimetria individual externa 
verificou um aumento de cerca de 22 mil euros em 2015 relativamente 
ao período homólogo.

Foi também celebrado um novo contrato de manutenção da rede 
switch no montante de cerca de 17 mil euros.

O contrato de manutenção de determinados equipamentos de imagio- 
logia com a firma Philips sofreu um aumento de cerca de 4 mil euros.

Relativamente aos custos com lavandaria em 2015, o aumento verifi- 
cado é justificado pela alteração do contrato, deixando de existir um 
desconto associado ao consumo de vapor, em cerca de 118 mil euros. 
Este aumento é diluído através da faturação ao fornecedor dos custos 
reais com o vapor. Também houve um aumento do volume de trata- 
mento de roupa na unidade de Chaves por alteração das normas de 
fardamento. 

O aumento verificado na rubrica de Outros trabalhos especializados é 
justificado principalmente pelo:
. Aumento dos custos com o tratamento de resíduos, no montante de 
cerca de 21 mil euros;
. Aumento no valor faturado pela empresa Gasin referente à Reparação 
da instalação de gases medicinais, no montante de cerca de 20 mil 
euros.

designação 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

1 479 005,15€ 1 405 588,84€ -73 416,31€ -5,0%

1 426 588,82€ 1 517 943,75€ 91 354,93€ 6,4%

239 285,37€ 247 022,33€ 7 736,96€ 3,2%

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

eletricidade

combustíveis

água

outros fluídos

ferramentas utensílios desgaste rápido 

41 009,95€ 2 377,58€ -38 632,37€ -94,2%,

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

70 282,86€ 73 110,19€ 2 827,33€ 4,0%

874,00€ 295,00€ -579,00€ -66,2%

277 422,15€ 214 583,59€ -62 838,56€ -22,7%

livros e documentação técnica

material de escritório

rendas e alugueres

despesas de representação

6 089,95€ 6 092,68€ 2,73€ 0,0%

17 198,04€ 17 897,85€ 699,81€ 4,1%

seguros

transporte de mercadorias

1 258,63€ 7 115,74€ 5 857,11€ 465,4%

192 883,53€ 215 950,38€ 23 066,85€ 12,0%

814 453,05€ 671 392,89€ -143 060,16€ -17,6%

14 659,54€ 47 252,43€ 32 592,43€ 222,3%

transporte de pessoal

deslocações e estadias

honorários

contencioso e notariado

2 224 884,85€ 2 320 942,62€ 96 057,77€ 4,3%

21 810,19€ 22 680,23€ 870,04€ 4,0%

336 940,30€ 276 093,44€ -60 846,86€ -18,1%

515 802,96€ 443 583,06€ -72 219,90€ -14,0%

conservação e reparações

publicidade e propaganda

limpeza higiene e conforto

vigilância e segurança

73 695,80€ 79 296,93€ 5 601,13€ 7,6%

2 446 246,63€ 2 439 055,59€ -7 191,04€ -0,3%

864 544,38€ 1 042 052,24€ 177 507,86€ 20,5%

serviços de informática

alimentação

lavandaria

1 206 275,63€ 1 017 820,73€ -188 454,90€ -15,6%

520 912,55€ 607 474,32%€ 86 561,77€ 16,6%

862 352,66€ 706 654,40€ -155 698,26€ -18,1%

13 654 476,99€ 13 382 276,81€ -272 200,18€ -2,0%

serviços técnicos recursos humanos

outros trabalhos especializados

outros fornecedores e serviços

comunicação
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Na perspetiva de Fornecimentos e Serviços, as rubricas que apresen- 
taram diminuições mais significativas foram: Eletricidade, Honorários, 
Serviços Técnicos de Recursos Humanos e Outros fornecimentos e 
serviços. 

Os custos com a eletricidade diminuíram em 2015 devido a uma redu- 
ção do consumo de eletricidade.
Consumo em 2014 - 12.120.911 kWh
Consumo em 2015 - 11.602.024 kWh

A rubrica de Honorários sofreu uma diminuição em 2015 pelo cancela- 
mento de contratos de prestações de serviços a recibos verdes.

A rubrica de Serviços Técnicos de Recursos Humanos apresenta uma 
diminuição em grande parte justificada pelo cancelamento do contrato 
de prestação de serviços de gastroenterologia em 2015 que representa 
uma diminuição de cerca de 127 mil euros.  

Ao nível da rubrica de Outro Fornecimentos e Serviços a diminuição 
verificada relativamente ao período homólogo é resultante da diminui- 
ção dos custos com o fornecimento e manutenção dos Kits de Hemo- 
diálise, em termos de quantidade e preço.

Custo com pessoal

O aumento constatado nos Custos com Pessoal decorre dos 
seguintes fatores:

. Aplicação da Lei de Orçamento de Estado de 2015, incluindo a 
reposição de 20% da redução remuneratória, com impacto, igual- 
mente, no subsídio de férias e de natal;

. Na rubrica Remunerações dos Órgãos Diretivos, para além do refe- 
rido no ponto anterior, em Abril de 2015 foi nomeado novo vogal 
executivo, passando o Conselho de Administração a ser constituído 
por cinco elementos;

designação 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

243 760,35€ 296 830,33€ 53 069,98€ 21,8%

37 025 787,19€ 37 847 702,75€ 821 915,56€ 2,2%

8 835 636,26€ 8 993 598,58€ 157 962,32€ 1,8%

2 862 573,59€ 2 828 579,28€ -33 994,31€ -1,2%

1 046 020,43€ 963 891,61€ -82 128,82€ -7,9%

remunerações dos orgãos directivos

remunerações base do pessoal

suplementos de remunerações

horas extraordinárias

prevenções

1 767 260,25€ 1 765 615,95€ -1 644,30€ -0,1%

0,00€ 0,00€ 0,00€ n.d.

3 007,80€ 3 460,37€ 452,57€ 15,0%

2 078 843,59€ 2 090 243,71€ 11 400,12€ 0,5%

5 239,83€ 3 949,14€ -1 290,69€ -24,6%

noites e suplementos

subsídio de turno

abono para falhas

subsídio de refeição

1 072 690,77€ 1 337 858,52€ 265 167,75€ 24,7%

84 437,61€ 90 724,26€ 6 286,65€ 7,4%

outros suplementos

prestações sociais diretas

6 400 804,14€ 6 748 811,32€ 348 007,18€ 5,4%

439 296,36€ 49 096,18€ -390 200,18€ -88,8%

12 519 433,94€ 12 282 693,60€ -236 740,34€ -1,9%

54 063,53€ 214 958,91€ 160 895,38€ 297,6%

subsídio de férias e natal

pensões

encargos s/ remunerações

seguros de acidentes de trabalho

90 018,48€ 131 346,02€ 41 327,54€ 45,9%

169 021,27€ 232 103,37€ 63 082,10€ 37,3%

65 862 259,13€ 66 887 865,32€ 1 025 606,19€ 1,6%

encargos sociais

outros custos com o pessoal

ajudas de custo
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. Na rubrica de outros Suplementos o aumento é justificado pelo 
aumento da produção cirúrgica adicional.

A diminuição verificada na rubrica de Encargos sobre remunerações 
é justificada pelo facto de em 2015 a entidade patronal deixar de ter 
como encargo a contribuição de 1,25 com a ADSE.

Provisões do exercício
O valor inscrito em provisões do exercício inclui o processo judicial 
em curso, Processo de Arbitragem referente ao Novo Hospital de 
Lamego, diferendo sobre apuramento Custos diretos e indiretos e 
sobrecustos decorrentes de Trabalhos a Mais e trabalhos de supri- 
mento de erros e/ou omissões do projeto, Demandante: Consórcio 
Empreiteiro "Edifer/Obrecol".

Cerca de 2.300.00 € do aumento das Provisões para outros riscos e 
encargos corresponde à melhor estimativa por parte do Conselho de 
Administração de prováveis encargos a suportar pelo CHTMAD no 
âmbito de um processo em contencioso de cerca de 10.000.000€ 
relacionado com trabalhos a mais de uma empreitada. Em 31 de 
dezembro de 2015, encontram-se registados 4 300 000€ em imobili- 
zado em curso, afetos à referida empreitada, não estando a originar 
amortizações.

Apesar do aumento dos Custos com Pessoal Ajustados em 694 mil 
euros, em 2015, a diminuição dos Proveitos Operacionais foi superior 
ao aumento dos Custos com Pessoal, originando uma perda de perfor- 
mance para este indicador.

Custos e perdas financeiros

A variação de 1,1 milhões de euros deve-se ao facto de em 2014 terem 
sido lançadas, com carácter excecional, nas contas de Outros provei- 
tos e ganhos financeiros as notas de crédito do acordo Apifarma 2012 
e depois por indicação da ACSS se ter procedido à anulação das 
mesmas através da conta de Outros custos não especificados, desvir- 
tualizando a análise com o ano de 2015.

peso dos custos com pessoal nos 
proveitos operacionais (&) 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

65 862 259,13€ 66 887 865,32€ 1 025 606,19€ 1,56%

814 453,05€ 671 392,89€ -143 060,16€ -17,57%

1 206 275,63€ 1 017 820,73€ -188 454,90€ -15,62%

67 882 987,81€ 68 577 078,94€ 694 091,13€ 1,02%

113 610 615,14€ 125 993 250,82€

custos com o pessoal

honorários

serviços técnicos recursos humanos

€€ -5 875 939,05€ -5,17€

59,75% 63,65%

proveitos operacionais

total

peso (%)

custos financeiros 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

755,93€ 1 251,36€ 495,43€ 65,54%

10 050,60€ 10 695,95€ 645,35€ 6,42%

1 155 947,58€ 22,79€ -1 155 924,79€ -100,00%

1 166 754,11€ 11 970,10€ -1 154 784,01€ -28%

juros de mora

serviços bancários

outros não especificados

total
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Custos e perdas extraordinários

Na análise dos custos e perdas extraordinários é de referir o aumento 
verificado na rubrica de multas e penalidades que resultou da contabi- 
lização de uma indeminização paga referente ao processo n.º 
129/07.4BEMDL no montante de 120.843,58 €.

» resultados

A diminuição dos Proveitos operacionais, derivado da quebra da pro- 
dução, associada ao aumento dos custos reflete-se na deterioração 
dos resultados alcançados em 2015.

» estrutura do balanço

» estrutura do ativo

custos extraordinários 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

47 368,71€ 70 847,80€ 24 479,09€ 49,57%

3 488,10€ 56 512,46€ 53 024,36€ 1520,15%

4 912,91€ 293,55€ -4 619,36€ -94,02%

54 076,00€ 145 343,58€ 91 267,58€ 168,78%

dívidas incobráveis

perdas em existências

perdas em imobilizações

multas e penalidades

109,97€ 5 197,77€ 5 087,80€ 4626,53%

109 955,69€ 278 195,16€ 168 239,47€ 153%

outros custos e perdas extraordinários

total

resultados 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

- 9 054 555€ - 17 968 409€ - 8 913 855€ 98,4%

66 900€ 67 141€ 241€ 0,36%

3 092 693€ 2 706 679€ - 386 014€ - 12,48%

- 5 912 885€ -15 220 326€ - 9 307 441€ 157,41%

operacionais

financeiros

extraordinários

rle

- 1 085 173€ - 9 860 977€ - 8 775 803€ 808,70%ebitda

rúbrica 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

144 885 055,28€ 114 190 976,02€ - 30 694 079,26€ - 21,19%

104 512 533,20€ 90 772 819,86€ - 13 739 713,34€ -13,15%

40 372 522,08€ 23 418 156,16€ -16 954 365,92€ - 41,99%

- 5 912 884,54€ -15 220 326,01€ - 9 307 441,47€ 157,41%

ativo líquido

passivo

fundos próprios

resultado líquido do exercício

2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

62 290 958,13€ 57 887 691,97€ - 4 403 266,16€ - 7,07%

2 545 682,19€ 4 068 620,19€ 1 522 938,00€ 59,82%

39 082 283,16€ 24 166 462,04€ -14 915 821,12€ - 38,17%

143 027,10€ 212 887,93€ 69 860,83€ 48,84%

4 542 717,38€ 1 426 813,40€ -3 115 903,98€ - 68,59%

imobilizado líquido

existências líquidas

clientes e devedores

estado

disponibilidades

custos diferidos

36 134 656,11€ 26 252 764,38€ - 9 881 891,73€ -27,35%

145 731,21€ 175 736,11€ 30 004,90€ 20,59%

total ativo líquido 144 885 055,28€ 114 190 976,02€ - 30 694 079,26€ - 21,19%

acréscimos proveitos

rúbrica
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A principal variação acontece na rúbrica de Clientes e Devedores com 
uma diminuição significativa do valor das dívidas de clientes, o que 
teve um forte contributo do encontro de contas efetuado com a ARS 
Norte em 2015.

A outra variação ocorre na rubrica de Acréscimo de Proveitos, apresen- 
tando uma diminuição de 9,8 milhões de euros. Esta resulta da altera- 
ção das regras de faturação da produção do Contrato Programa, com 
a emissão de uma única fatura anual e com a especialização apenas 
do valor dos incentivos institucionais a receber.

No que respeita à diminuição de 4,4 milhões de euros na rubrica Imobi- 
lizado Líquido esta resulta por um lado, do reforço das Amortizações 
do Exercício no valor de 7,3 milhões de euros. Por outro lado, o inves- 
timento em 2015 ficou-se por apenas em 2,9 milhões de euros e dos 
quais 2,2 são imobilizado em curso, resultante do lançamento do valor 
da provisão de processos judiciais em curso, não considerado no 
ponto 9 – Investimentos.

» estrutura do passivo

A principal redução na estrutura do Passivo verifica-se em Adianta-
mento de Clientes. Esta situação decorre do facto de em 2015 o 
CHTMAD proceder à faturação da sua atividade na sua quase totali- 
dade, e consequentemente efetuar a compensação dos adiantamen-
tos efetuados. 

2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

13 845 032,23€ 15 885 816,82€ 2 040 784,59€ 14,74%

2 367 079,10€ 2 441 601,63€ 74 522,53€ 3,15%

22 153 422,08€ 5 169 220,48€ -16 984 201,60€ - 76,67%,

160 513,95€ 150 275,17€ - 10 238,78€ - 6,38%

157 835,76€ 69 966,49€ - 87 869,27€ - 55,67%

clientes c/c

utentes c/c

instituições ministério da saúde

clientes cobrança duvidosa

adiantamentos a fornecedores

outros devedores

143 027,10€ 212 887,93€ 69 860,83€ -48,84%

398 400,04€ 449 581,45€ 51 181,41€ 12,85%

total 39 225 310,26€ 24 379 349,97€ - 14 845 960,29€ - 59,14%

estado e outros entes públicos

dívidas terceiras - curto prazo

2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

35 487 276,10€ 17 766 415,00€ - 17 720 861,10€ - 49,94%

26 912 717,18€ 29 709 323,95€ 2 796 606,77€ 10,39%

2 275 143,76€ 2 487 485,14€ 212 341,38€ 9,33%

3 680 859,57€ 6 410 681,65€ 2 729 822,08€ 74,16%

9 199 134,80€ 9 693 860,52€ 494 725,72€ 5,38%

adiantamento clientes

fornecedores e credores

estado

provisões

acréscimo de custos

total passivo

26 957 401,79€ 24 705 053,60€ - 2 252 348,19€ - 8,36%

104 512 533,20€ 90 772 819,86€ - 13 739 713,34€ - 13%

proveitos diferidos

rúbrica



relatório e contas 2015

094

Dívidas a fornecedores

Relativamente a 2014, as dívidas a fornecedores aumentaram em 
cerca de 2,8 milhões de euros, justificado pela diminuição das dívidas 
com fornecedores SNS em cerca de 3 milhões de euros e o aumento 
das dívidas com fornecedores externos em cerca de 5,6 milhões de 
euros.

vincenda 0 - 90 dias

0,00€ 0,00€

523 180,17€ 0,00€

406 879,28€ 0,00€

5 193,50€ 0,00€

935 252,95€ 0,00€

adse

es
ta

do
ex

te
rn

os

cga

i.g.f.s.s.

município chaves

total

bens e serviços 

1 447 814,87€ 763 132,54€

10 397 989,97€ 6 270 492,15€

sns

105 464,85€

10 503 454,82€ 6 270 492,15€

capitais

total

12 886 522,64€ 7 033 624,69€

91 - 180 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

675 688,95€

2 652 092,89€

2 652 092,89€

3 327 781,84€

181 - 240 dias

dezembro 2014

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

107 896,13€

34 253,38€

34 253,38€

142 149,51€

241 - 360 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

8 306,02€

0,00€

0,00€

8 306,02€

361 - 540 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

41 189,81€

0,00€

0,00€

41 189,81€

541 - 720 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

17 464,69€

0,00€

0,00€

17 464,69€

721 dias
ou mais

616 988,26€

0,00€

0,00€

0,00€

616 988,26€

3 723 402,91€

0,00€

0,00€

4 340 391,17€

total

616 988,26€

523 180,17€

406 879,28€

5 193,50€

1 552 241,21€

6 784 895,92€

19 354 828,39€

105 464,85€

19 460 293,24€

27 797 430,37€total

entidades/prazos

vincenda 0 - 90 dias

0,00€ 0,00€

540 322,52€ 0,00€

443 825,86€ 0,00€

8 713,49€ 0,00€

992 861,87€ 0,00€

adse

es
ta

do
ex

te
rn

os

cga

i.g.f.s.s.

município chaves

total

bens e serviços 

947 934,47€ 689 312,36€

11 658 749,80€ 8 052 559,93€

sns

262 140,40€ 0,00€

11 920 890,20€ 8 052 559,93€

capitais

total

13 861 686,54€ 8 741 872,29€

91 - 180 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

676 144,59€

5 119 928,51€

0,00€

5 119 928,04€

5 796 073,10€

181 - 240 dias

dezembro 2015

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

493 817,28€

108 533,04€

0,00€

108 533,04€

602 350,32€

241 - 360 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

11 522,02€

32 803,27€

0,00€

32 803,27€

44 325,29€

361 - 540 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

22 064,04€

2 300,76€

0,00€

2 300,76€

24 364,80€

541 - 720 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

24 820,62€

- 276,93€

0,00€

- 276,93€

24 543,69€

721 dias
ou mais

616 988,26€

0,00€

0,00€

0,00€

616 988,26€

933 129,62€

0,00€

0,00€

0,00€

1 550 117,88€

total

616 988,26€

540 322,52€

443 825,52€

8 713,49€

1 609 850,13€

3 798 745,00€

24 974 598,38€

262 140,40€

25 236 738,78€

30 645 333,91€total

entidades/prazos
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O Prazo médio de pagamento apresentou uma evolução ligeiramente 
negativa relativamente a 2013, mas melhor que em 2014, ficando em 
179 dias em 2015.

» estruturas dos fundos próprios
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pmp ponderado

A diminuição verificada no Total de Fundos Próprios em 17 milhões de 
euros resulta da incorporação do Resultado Líquido do exercício nega- 
tivo de 2014 em Resultados Transitados e do aumento do Resultado 
Líquido negativo em 9,3 milhões de euros. 

Parte da diminuição em Resultados Transitados é essencialmente 
consequência das regularizações de especializações relativas aos 
Contratos Programa de 2010 e 2011.

» outros indicadores

Indicadores de liquidez

Os Indicadores de Liquidez são rácios que evidenciam a capacidade 
de uma entidade honrar as suas responsabilidades no curto prazo. 
Isto é, indicam em que medida a empresa tem capacidade para pagar 
as suas dívidas, nomeadamente, salários, matérias-primas, entre 
outras despesas fixas de funcionamento.

Através dos Indicadores de Liquidez apresentados no quadro acima 
exposto, é possível verificar que a situação económica e financeira do 
CHTMAD tem vindo a deteriorar-se.

rúbrica 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015 ∆ % 2014/2015

58 753 000,00€ 59 953 000,00€ 1 200 000,00€ 2,04%

4 041 084,65€ 4 165 284,06€ 124 199,41€ 3,07%

-16 508 678,03€ - 25 479 801,89€ - 8 971 123,86€ 54,34%

-5 912 884,54€ - 15 220 326,01€ - 9 307 441,47€ 157,41%

capital estatutário

reservas

resultados transitados

resultado líquido do exercício

40 372 522,08€ 23 418 156,16€ - 16 954 365,92€ -41,99%total fundos próprios

rácios 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015

0,716 0,598 -0,118

0,677 0,517 -0,160

0,070 0,029 -0,042

de liquidez

liquidez geral (ativo circ/passivo circulante)

liquidez reduzida (ativo circ. - exist./passivo circulante)

liquidez imediata (disponibilidades /passivo circulante)
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Indicadores de rentabilidade

O Indicador de Rentabilidade das Vendas e Prestações de Serviços, 
ou Margem das Vendas, analisa a relação dos Resultados da empre- 
sa com as Vendas e Prestações de Serviço. Isto é, traduz a margem 
total das vendas após remunerar os diferentes fatores produtivos e 
pagamento de impostos.

Dado o CHTMAD apresentar resultados Líquidos negativos em 2014 e 
2015 não são apresentados comentários aos indicadores de rentabi- 
lidade.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) per capita de 2014, que traduz a 
produtividade e eficiência do CHTMAD, apresenta uma melhoria em 
2014 mas um retrocesso em 2015.

A evolução desfavorável do Valor Acrescentado Bruto é a tradução da 
evolução desfavorável do valor dos custos dos consumos e dos Forne- 
cimentos e Serviços Externos, comparativamente a um crescimento 
menor do valor da Prestação de Serviços e dos Proveitos Suplemen-
tares.
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VAB VAB per capita

rácios 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015

-5% -15% - 0,094

-6% -16% - 0,095

- 0,15 - 0,67 - 0,523

de rentabilidade

rentabilidade das vendas e prestações de serviços (%)

rentabilidade do ativo (%)

return on equity - roe

- 0,01 - 0,10 - 0,086margem do ebitda
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O indicador Autonomia Financeira que traduz o grau de independên-
cia da empresa face aos Capitais Alheios, relacionando a proporção 
dos ativos que são financiados com Capitais Próprios.

Em 2015 o indicador foi inferior ao período homólogo. 

Relativamente ao indicador Solvabilidade este determina a proporção 
dos ativos da empresa que são financiados pelos Capitais Próprios, ou 
seja, mede a relação entre os Capitais Próprios e os Capitais Alheios. 
Neste sentido, quanto maior o valor apresentado para este indicador, 
mais estável será a situação financeira.
 
Em 2015 este indicador ficou ainda num valor mais baixo que em 
2014, em 0,258.

A deterioração dos rácios de Solvabilidade e Autonomia Financeira 
resultante do impacto da situação económica e financeira do CHTMAD, 
aconselha o aumento de Capital Estatutário e de fundos para paga- 
mento das dívidas a fornecedores.

O indicador Grau de endividamento indica o grau de endividamento 
da empresa. Inclui nos capitais alheios os empréstimos obtidos a 
médio e longo prazos (capitais alheios estáveis), os empréstimos obti- 
dos a curto prazo e todos os créditos de exploração e extra-explora- 
ção (passivo circulante). Os capitais totais correspondem ao ativo 
total, ou seja, integram os capitais próprios e os capitais alheios.

Tal como todos os outros indicadores, também o grau de endivida-
mento deteriorou-se em 2015.
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solvabilidade autonomia financeira

rácios 2014 2015 ∆ abs. 2014/2015

0,279 0,205 -0,074

0,521 0,258 -0,263

0,446 0,438 -0,008

de estrutura e endividamento

autonomia financeira (capitais próprios/activo)

solvabilidade (capitais próprio/passivo total)

grau de endividamento (capital alheiol/ca + cp)

Indicadores de estrutura e endividamento



cumprimento
das orientações legais

. Cumprimento dos deveres especiais de informação (Despacho nº 
14277/2008)

De uma forma geral, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, 
EPE tem vindo a dar cumprimento ao Despacho nº 14277/2008, com 
envio à DGTF e à IGF, não só dos Planos, Orçamentos e Relatórios 
nele previstos mas também de pedidos pontuais que lhe têm sido 
dirigidos.

. Cumprimento das recomendações da tutela emitida na aprovação 
das contas de 2015.

Não aplicável, a aprovação de contas por parte da tutela ainda não 
tinha sido recebida à data de elaboração deste relatório.

. Cumprimento das normas de contratação pública.

Durante o ano de 2015, o CHTMAD regeu-se pelo atual Código de 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro.

. Cumprimento dos limites máximos de endividamento definidos em 
2011 pelo PEC.

O Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE deu cumpri-
mento ao estabelecido no Despacho nº 510/10SETF, de 1 de Junho, 
sobre os limites máximos de endividamento definidos em 2011 pelo 
PEC.

. Implementação de medidas previstas no PEC

Durante o ano de 2015 foram estabelecidos protocolos com empresas 
fornecedoras de bens, tendo em vista a obtenção de melhores condi- 
ções de aquisição, nomeadamente diminuição, com algum sucesso, 
dos preços unitários dos referidos bens.

O CHTMAD utiliza o Sistema Nacional de Compras Públicas.

cumprimento das obrigações legais e das
recomendações da tutela

. Cumprimento do previsto no artigo 12º da Lei nº 12A/2010 e 20º da 
Lei 64-B/2011

Foi dada continuidade ao cumprimento rigoroso ao estabelecido no 
art.º 12º da lei nº 12-A/2010 e 20º da Lei 64-B/2011, reportado perio- 
dicamente à tutela.

. Cumprimento do previsto no artigo 89.º da lei 64-B/2011

Foi dado cumprimento ao estabelecido no art.º 89º da Lei 64-B/2011 
e reportado em tempo oportuno à tutela (dgtf). 

Decorrente do estipulado no Ofício circular nº 202 do IGIFF de 9 de 
Janeiro de 2006, procedemos à abertura de conta na Direção Geral 
do Tesouro. 

Em termos de pagamentos e recebimentos, desde a abertura de 
conta na Direção Geral do Tesouro são efetuados através do banco 
do IGCP a quase totalidade dos valores. 

À medida que o IGCP disponibilizou novos serviços, o Centro Hospi- 
talar procedeu à sua adesão. No entanto, no IGCP não estão ainda 
disponíveis alguns serviços necessários para uma boa gestão corren- 
te de tesouraria, a saber:
. Pagamento de serviços;
. Transporte de valores a depositar.

Por esse motivo, foi indispensável continuar a recorrer à banca comer- 
cial e nesse sentido, procurámos potenciar as vantagens do recurso à 
banca comercial, pelo que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, consultou o mercado e contratualizou com o BES a aber- 
tura de uma conta à ordem, garantindo a resposta às insuficiências 
atrás identificadas, com ganhos na libertação do tempo que para 
esse efeito seria necessário, para as deslocações do nosso tesoureiro 
e motorista ao Banco. 

Importa ainda referir que, no sentido de dar cumprimento integral ao 
princípio de unidade de tesouraria, foi transmitido ao BES, aderente 
ao acordo com Direção Geral do Tesouro/IGCP para os Débitos em 
conta, no sentido de garantir a recolha de fundos e só não se concluiu 
o processo por alegada impossibilidade técnica aguardando-se que 
tal possa ocorrer em breve. Entretanto foram dadas orientações à 
Tesoureira para que procedesse à transferência dos valores deposita-
dos no BES sempre que o valor em depósito atingisse valores próxi- 
mos de €100.000.
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Em síntese, foi dado o cumprimento possível e quase integral do prin- 
cípio da unidade de tesouraria. Importa ainda referir que o recurso à 
prestação de serviços pela banca comercial é uma parcela muito resi- 
dual e que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro concluirá 
logo que reunidas as condições necessárias para tal.

. Cumprimento das recomendações sobre a contabilização dos imó- 
veis afetos à atividade (ofício nº 2873 de 8 de Abril de 2010)

Os imóveis afetos à atividade do CHTMAD, EPE, constituem, na sua 
maioria, domínio privado do Estado, e sua regularização compete, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto, à Direção 
Geral de Tesouro e Finanças, sendo certo que, no âmbito do Progra- 
ma de Inventariação, o CHTMAD já forneceu a informação necessária 
à regularização dos imóveis de domínio privado do Estado, de acordo 
com as orientações emanadas pela Tutela.

. Cumprimento das orientações e objetivos de gestão previstos no 
artigo 11.º do DL n.º 300/2007, de 23 de Agosto

O órgão de fiscalização do CHTMAD, avaliou positivamente o grau e 
as condições de cumprimento em 2015 das orientações e objetivos 
de gestão previstos no artigo 11.º do DL n.º 300/2007, de 23 de 
Agosto. 

. Cumprimento das orientações legais vigentes para o SEE em obser- 
vância com o artigo nº 420º DO CSC

O órgão de fiscalização do CHTMAD, aferiu cumprimento das 
orientações legais vigentes para o SEE em obser- vância com art.º 
420º do CSC, designadamente o cumprimento das reduções 
remuneratórias previstas na Lei 64-B/2011.

. Cumprimento do ponto 17 da resolução de Conselho de Ministros 
(RCM) nº 49/2007, de 28 de Março (objetivos fixados no Contrato 
Programa);

O órgão de fiscalização do CHTMAD, avaliou positivamente o 
desempenho dos membros executivos do CA, nos termos do ponto 
17 da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 
de Março.

. Cumprimento da divulgação dos atrasos nos pagamentos 
(“ARREARS”), conforme definidos no Decreto-Lei nº 65-A/2011, de 17 
de Maio, nos moldes do anexo 5;

Nos termos do Artigo 3.º Dever de informação, do Decreto-Lei n.º 
65-A/2011, de 17 de Maio o CHTMAD tem sido fornecida à ACSS infor- 
mação relativa ao valor global das dívidas certas, líquidas e exigíveis 
que permanecem por pagar após 90 dias, contados nos termos do 
artigo 1.º.

. Cumprimento das orientações ao nível das remunerações, designa-
damente, o cumprimento do estabelecido no artigo nº 29 (não 
atribuição de prémios de gestão), e nº 20 (redução das remunerações 
dos OS, do auditor externo e dos restantes trabalhadores). 

O CHTMAD,EPE, deu cumprimento, na íntegra, ao estabelecido na Lei 
64-B/2011, nos artigos nº20º em termos de remunerações (redução 
remuneratória), bem como no art.º nº 29º, não atribuindo prémios de 
gestão e art.º 21º e restantes diplomas dos Orçamentos de Estado 
seguintes.

. Cumprimento do plano de redução de custos, definido para 2015, 
conforme despacho n.º 155/2011-MEF, de 28 DE Abril.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE continuou a 
cumprir o Plano de Redução de Custos para 2015.





10. 
informação financeira

informação sobre transações relevantes; prazo médio pagamento;
remunerações conselho de administração; documentos de aprovação de
contas.
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1 | Apresentação de mecanismos implementados pela sociedade 
para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas e 
indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de 
referência. 

As transações mais relevantes que são levadas a cabo com entidades 
relacionadas são as decorrentes dos serviços assistenciais prestados 
a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, objeto de contratualiza-
ção com a Tutela e vertidas em sede de contrato-programa. Da ativi- 
dade assistencial prestada aos beneficiários do Serviço Nacional de 
Saúde, resulta a faturação à ACSS, IP, que constitui cerca de 94% da 
faturação do CHTMAD, EPE. De referir ainda que o Contrato Programa 
é controlado e avaliado pela ARS Norte, pela ACSS e ainda pela DGO 
no que respeita ao Orçamento Económico.

2 | Informação sobre outras transações.

a) Identificação dos procedimentos adotados em matéria de 
aquisição de bens e serviços; 

Os procedimentos adotados para a aquisição de bens e serviços 
decorrem da observância e cumprimento do Código dos Contratos 
Públicos. 

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições 
de mercado; 

Não foram efetuadas compras fora das condições do mercado.

c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimen- 
tos e serviços externos.

informação sobre 
transações relevantes

nif designação saldo credor

gertal comp. geral rest. alimentaçao, s.a 2 429 710,01€

s.u.c.h - serv.util.comum hospitais 1 821 831,17€

instituto português de sangue e transplantação,ip 1 480 554,32€

edp comercial - comerc. de energia, s.a. 1 327 867,58€

500126623

500900469

502423943

503504564
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Prazo Médio de Pagamentos a fornecedores, em conformidade com a 
RMC nº 34/2008, de 22 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo 
Despacho nº 9870/2009, de 13 de abril:

prazo
médio de pagamento

1º t. 2015

213

2º t. 2015

193

3º t. 2015

188

4º t. 2015

181pmp

vincenda 0 - 90 dias

0,00€ 0,00€

540 322,52€ 0,00€

443 825,86€ 0,00€

8 713,49€ 0,00€

992 861,87€ 0,00€

adse

es
ta

do
ex

te
rn

os

cga

i.g.f.s.s.

município chaves

total

bens e serviços 

947 934,47€ 689 312,36€

11 658 749,80€ 8 052 559,93€

sns

262 140,40€ 0,00€

11 920 890,20€ 8 052 559,93€

capitais

total

13 861 686,54€ 8 741 872,29€

91 - 180 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

676 144,59€

5 119 928,51€

0,00€

5 119 928,04€

5 796 073,10€

181 - 240 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

493 817,28€

108 533,04€

0,00€

108 533,04€

602 350,32€

241 - 360 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

11 522,02€

32 803,27€

0,00€

32 803,27€

44 325,29€

361 - 540 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

22 064,04€

2 300,76€

0,00€

2 300,76€

24 364,80€

541 - 720 dias

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

24 820,62€

- 276,93€

0,00€

- 276,93€

24 543,69€

721 dias
ou mais

616 988,26€

0,00€

0,00€

0,00€

616 988,26€

933 129,62€

0,00€

0,00€

0,00€

1 550 117,88€

total

616 988,26€

540 322,52€

443 825,52€

8 713,49€

1 609 850,13€

3 798 745,00€

24 974 598,38€

262 140,40€

25 236 738,78€

30 645 333,91€total

entidadesIprazos

dezembro 2015
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Composição do conselho de administração que esteve em funções 
em 2015 (até 10/02/2016)

presidente Dr. Carlos José Cadavez 
diretor clínico Dr. José Joaquim Costa 
enfermeiro-diretor Enf. José Lameirão 
vogal executivo Dr. Fernando Miguel Pereira   
vogal executivo Dr. Luís Matos

remunerações conselho 
de administração

25-03-2013

mandato
(início - fim) cargo

designação

presidente resolução n.º 7-A/2013

vogal

vogal

vogal

vogal

nome

carlos josé cadavez

fernando miguel pinto oliveira pereira

luis filipe ferreira cruz matos

josé joaquim costa

josé joão fonseca santos lameirão

2013 - 2015

2013 - 2015

2015

2013 - 2015

2013 - 2015

legenda: (1) indicar resolução (r)/ag/due/despacho (d) 

doc (1) data

resolução n.º 7-A/2013

resolução n.º 25/2015

resolução n.º 7-A/2013

resolução n.º 7-A/2013

25-03-2013

27-04-2015

25-03-2013

25-03-2013

nome

egp

fixado

oprlo

s n.a.

classificação

b

vencimento

4 204,00€ 1 471,40€

despesas de
representação

carlos josé cadavez

fernando miguel pinto oliveira pereira

luís filipe ferreira cruz matos

josé joaquim costa

josé joão fonseca santos lameirão

nota: egp - estatuto do gestor público; oprlo - opção pela remuneração do lugar de origem; o/d: origem/destino

identificar
entidade

data

[s/n] [a/b/c] valor (mensal) [identifica/n.a.] [o/d]

s

s

s

s

b

b

b

b

3 433,74€

3 433,74€

3 433,74€

3 433,74€

1 373,46€

1 373,46€

1 373,46€

1 373,46€

n.a.

n.a.

CHTMAD

n.a.

25-03-2013/o

nome

remuneração anual (€)

variável fixa**

68 107,71€

57 672,00€

39 088,80€

66 791,96€

57 672,00€

outra

7 676,77€ 3 405,40€ 5 487,41€ 66 891,68€0

6 305,39€ 2 883,60€ 4 600,46€ 56 493,33€0

5 519,44€ 1954,44€ 3 139,41€ 39 514,39€0

7 594,43€ 3 339,60€ 5 377,96€ 65 668,83€0

6 305,39€ 2 883,60€ 4 600,46€ 56 493,33€0

redução
lei 12-A/2010

carlos josé cadavez

fernando miguel pinto oliveira pereira

luís filipe ferreira cruz matos

josé joaquim costa

josé joão fonseca santos lameirão

nota: redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores
* indicar os motivos subjacentes a este procedimento
** incluir a remuneração + despesas de representação

redução
(lei oe)

redução anos
anteriores*

bruta após
reduções
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nota: no caso do exercício de funções serem regime privado colocar n.a. nos campos das reduções

nome

acumulação de funções - valores anuais (€)

entidade função regime bruta

carlos josé cadavez

fernando miguel pinto oliveira pereira

luís filipe ferreira cruz matos

josé joaquim costa

josé joão fonseca santos lameirão

redução
(lei oe)

bruta após
reduções

identificar identificar [público|privado] [€] [€] [€]

nome

benefícios sociais (€)

sub. refeição regime de
proteção social

seguro
de

saúde

carlos josé cadavez 1135,82 1804,58/8283,77 0 0 0adse|cga

990,64 7139,87 0 0 0seg. social

674,66 4553,01 0 0 0seg. social

973,56 1798,12/8149,15 0 0 0adse|cga

999,18 1491,58/7139,82 0 0 0adse|cga

fernando miguel pinto oliveira pereira

luís filipe ferreira cruz matos

josé joaquim costa

josé joão fonseca santos lameirão

seguro
de

vida

seguro de
acidentes
pessoais

identificar identificar valor

outros

identificar valor

bdo & associados, sroc, lda

utilizador marca

audi a4

audi a4

audi a4

audi a4

modelo

48-GV-45

48-GV-46

47-GV-63

47-GV-59

combustível

3 099,25€

2 550,32€

2 873,82€

3 124,52€

portagens

926,85€

1 901,95€

1 895,95€

647,20€

reparações

2 506,89€

2 752,35€

2 992,71€

1 698,83€

seguros

269,19€

269,19€

269,19€

269,19€

josé lameirão

fernando pereira

carlos cadavez

josé costa

citröen c5 67-AX-20 1 847,49€ 1 858,90€ 3 101,99€ 223,26€luís matos

utilizador nº telemóvel

924 478 533

961 786 740

966 369 718

925 483 938

limite total

62,00€ + iva|mês

62,00€ + iva|mês

62,00€ + iva|mês

62,00€ + iva|mês

carlos cadavez

josé lameirão

fernando pereira

josé joaquim costa

912 870 464 62,00€ + iva|mêsluís matos

órgão de fiscalização

revisor oficial de contas

nome remuneração anual

bruta

15 498

reduções 
(lei oc)

2 234,04

bruta após 
reduções

13 263,96

mandato
(início - fim)

cargo mandatos
exercidos na 

sociedade

identificação sroc|roc designação

fiscal único

nome número

bdo & associados, sroc, lda
representado por: paulo ferreira

1 276,97 (a)1 359,56 1cmvm:20161384, 
sroc:29, roc: 781

2013 - 2015

doc (1) data

remuneração €

limite fixado contratada
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documentos de 
aprovação de contas  »

























































anexo I





indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim 
como a visão e os valores que orientam a empresa.

nãosim

divulgação

nãosim

identificação
página observações

I

1

2

3

4

II

1

1

2

2

2

3

3

B

4

5

6

IV

A

1

1

2

3

4

5

6

7

III

x x p2

x x p5

x x p6

x x p11

x x p11

x x p12 a p14

missão, objetivos e politicas

relatório de governo societário

políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da 
estratégia definida

indicação dos fatores chave de que dependem os resultados 
da empresa.

indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos 
mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e 
as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

a prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou 
passivos de outras entidades.

a aquisição e alienação de participações sociais, bem como a 
participação em quaisquer entidades de natureza associativa 
ou fundacional.

identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou 
coletivas (empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares 
de participações noutras entidades, com indicação detalhada 
da percentagem de capital e de votos.

acordos parassociais.

participações sociais e obrigações detidas

regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à 
nomeação e substituição dos membros.

composição, duração do mandato, número de membros 
efetivos.

identificação dos membros executivos e não executivos do ca e 
identificação dos membros independentes do cgs.

organogramas relativos à repartição de competências entre os 
vários órgãos sociais.

indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por 
membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

informação sobre a existência de relações significativas de 
natureza comercial entre os titulares de participações e a 
sociedade.

identificação dos mecanismos adotados para prevenir a 
existência de conflitos de interesses.

eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das 
ações.

órgãos sociais e comissões

I.1 mesa da assembleia geral

composição da mesa ag, mandato e remuneração.

identificação das deliberações acionistas.

administração e supervisão

modelo de governo adotado

elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.

relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e 
significativas, dos membros, com acionistas a quem seja impu- 
tável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto.

estrutura de capital

estrutura de capital



nãosim

divulgação

nãosim

identificação
página observações

p18 e p19xx

p19xx

p20 e p21xx

p21 e p22xx

p22xx

p23 e p24xx

relatório de governo societário

identificação do órgão de fiscalização correspondente ao mode- 
lo adotado e composição, indicação do número estatutário 
mínimo e máximo de membros, duração do mandato, número 
de membros efetivos e suplentes.

indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação 
disponibilizada. 

informação sobre a existência de um sistema de controlo 
interno (sci).

descrição do processo de identificação, avaliação, acompanha- 
mento, controlo, gestão e mitigação de riscos.

elementos do sci e de gestão de risco implementados na 
sociedade.

pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria 
interna e/ou sci.

indicação do número de anos em que a sroc e/ou roc exerce 
funções consecutivamente junto da sociedade/grupo.

fiscalização

comissões existentes no órgão de administração ou supervisão.

identificação dos membros da fiscalização

elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.

funcionamento da fiscalização.

revisor oficial de contas

identificação do roc, sroc.

indicação das limitações, legais.

descrição de outros serviços prestados pelo sroc à sociedade.

auditor externo

identificação.

política e periodicidade da rotação.

identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados.

indicação do montante da remuneração anual paga.

II organização interna

estatutos e comunicações

alteração dos estatutos da sociedade - regras aplicáveis 

comunicação de irregularidades. 

indicação das políticas antifraude.

controlo interno e gestão de riscos

principais medidas adotadas na política de risco.

relações de dependência hierárquica e/ou funcional.

outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.

identificação principais tipos de riscos.

regulamentos e códigos

regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos.

códigos de conduta e de código de ética.

sítio de internet

funcionamento do conselho de administração, do conselho 
geral e de supervisão e do conselho de administração executivo.

8

9

C

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

E

A

B

C

D

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

6

7

8

V

D



montantes pagos, por outras sociedades em relação de 
domínio ou de grupo.

remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou 
prémios.

política de remuneração dos órgãos de administração e de 
fiscalização.

nãosim

divulgação

nãosim

identificação
página observações

p29xx

p19xx

p31xx

p31xx

p7 e p8xx

p8xx

p31 a p34xx

p35xx

VI

A

B

C

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

1

1

VII

VIIIVIII

IX

D

relatório de governo societário

indicação do órgão competente para fixar remuneração.

comissão de fixação de remunera.

composição.

estrutura das remunerações

informação sobre o modo como a remuneração é estruturada.

componente variável da remuneração e critérios de atribuição.

diferimento do pagamento da componente variável.

parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio.

regimes complementares de pensões.

divulgação das remunerações

indicação do montante anual da remuneração auferida.

indemnizações pagas a ex-administradores executivos.

indicação do montante anual da remuneração auferida do 
órgão de fiscalização da sociedade.

mecanismos implementados para controlo de transações com 
partes relacionadas.

análise de sustentabilidade da empresa nos domínios 
económicos, social e ambiental

indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral.

IV transações com partes relacionadas e outras 

informação sobre outras transações.

estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.

políticas prosseguidas.

forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão 
empresarial: 

a) responsabilidade social 

b) responsabilidade ambiental

c) responsabilidade económica.

avaliação do governo societário

cumprimento das recomendações

outras informações

III remunerações

competência para a determinação



centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro
avenida noruega | lordelo
5000 508 vila real

www.chtmad.com
geral@chtmad.min-saude.pt

tel. 259 300 500
fax 259 300 503
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