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“A mudança não virá se estivermos à espera de outra pessoa ou de outros tempos. 

Nós somos aqueles por quem estávamos à espera.  

Nós somos a mudança que procuramos.” Barack Obama 

 

2020 foi um ano de desafios. Desafio à capacidade e resiliência do Serviço Nacional de Saúde. Desafio 

à gestão. Desafio à gestão de recursos humanos. Desafio à motivação dos profissionais de saúde.  

 

Apesar de tudo, os desafios foram sempre superados com sucesso.  

 

As instituições de saúde tiveram e têm de repensar as suas estruturas organizacionais, bem como criar 

um ambiente interno de inovação e de retenção de talento, que possibilite criar um ambiente de 

confiança e segurança para os nossos cidadãos, utentes, comunidade, parceiros...  

 

Este foi, e continuará a ser, o caminho percorrido pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (CHTMAD). 

 

No CHTMAD, assinalamos a capacidade de resposta à situação emergente de saúde pública provocada 

pela pandemia Covid-19, nomeadamente na avaliação e antecipação de cenários, na eficiente 

adaptação dos recursos e na reorganização dos serviços. 

 

A necessidade de reforço dos recursos humanos, de aquisição urgente de equipamento médico e 

material de proteção individual, de obras de requalificação das infraestruturas, imprescindíveis na 

estratégia de combate à pandemia, marcam, de forma indelével, os resultados reportados neste 

documento.  

 

Foi um trabalho de equipa, multidisciplinar, onde se sentiu uma grande onda de solidariedade, interna 

e externa, mostrando que o mais importante são as pessoas. 

 

Em simultâneo, também foi possível vislumbrar oportunidades.  

 

Em tempos como os que atravessamos, é necessário olhar em frente, para o futuro, nunca esquecendo 

o compromisso traçado.  

 

A aposta estratégica manteve-se assente nos pilares que defendemos, de diferenciação, proximidade e 

humanização dos cuidados de saúde que prestamos à população da nossa área de influência. 

 

A isto, acrescentámos investimentos estruturantes a curto/médio prazo, na ordem dos 9 milhões de 

euros. De referir, a reestruturação das áreas da Urgência, da Consulta Externa e do Internamento, o 
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investimento efetuado na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, para resposta 

a todos os nossos utentes, separando circuito para os doentes Covid-19, a criação do novo Hospital Dia 

de Hemato-Oncologia na Unidade Hospitalar de Chaves, a remodelação e beneficiação do Bloco 

Operatório de apoio à Urgência de Chaves, a implementação do Balcão Único Utente 360 e o Contact 

Center, entre outros. 

 

Tomar decisões não é fácil. Enquanto continuarmos a viver num cenário pandémico, as condições 

inerentes à atividade de prestação de cuidados de saúde ficam significativamente condicionadas, com 

um ritmo de atividade, naturalmente, diferente.  

 

Apesar disso e voltando ao início, nestes tempos de mudança ficamos com a convicção de que nunca a 

nossa missão fez tanto sentido e de que a grandeza de uma instituição é marcada pela riqueza dos seus 

recursos humanos. 

 

A Presidente do Conselho de Administração 

Rita Castanheira 
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1. A instituição 

 
O Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro (CHTMAD) foi criado em fevereiro de 2007, 

com a fusão do Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, E. P.E, o Hospital Distrital de Chaves e o 

Hospital Distrital de Lamego (decreto-lei nº50-A/2007, de 28 de fevereiro e Decreto-Lei nº 233/2005, 

de 27 de dezembro). 

Esta Instituição tem por missão a prestação de cuidados de saúde na sua área geográfica de 

responsabilidade que inclui todo o distrito de Vila Real, oito concelhos do distrito de Viseu e, ainda o 

distrito de Bragança nas especialidades clínicas carenciadas ou inexistentes na Unidade Local de Saúde 

do Nordeste (ULSNE). 

A Unidade Hospitalar de Vila Real assume-se como o hospital de referência da região, com uma 

urgência polivalente que cobre 34 concelhos, com uma população de aproximadamente 384 mil 

habitantes, numa área geográfica de 12,2 mil quilómetros quadrados. 

As Unidades Hospitalares de Vila Real, Chaves, Lamego e Vila Pouca estão ligadas pela A24. A ligação 

aos Hospitais da ULSNE (Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança), é feita pela A4. 

A Instituição presta cuidados de saúde a uma população envelhecida e com múltiplas morbilidades, com 

patologias mais prevalentes nas áreas neurológicas, cardiovasculares, respiratórias, oncológicas, 

osteoarticulares e psíquicas. 

A Unidade Hospitalar de Vila Real, como referência clínica regional, presta os cuidados de saúde 

mais diferenciados, sendo apoiada pelas unidades hospitalares de Chaves e Lamego nos cuidados de 

proximidade, desloca profissionais de saúde a essas unidades para apoio aos serviços aí localizados, 

em urgências, consultas, cirurgias e meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), 

fixando, sempre que possível, os doentes ao Hospital da sua área de residência. 

O CHTMAD presta ainda cuidados diferenciados em algumas valências às populações do distrito 

de Bragança, nomeadamente nas especialidades de Nefrologia, Cardiologia, Oncologia, Oftalmologia, 

Hematologia, Imunologia e Cuidados Intensivos. 

Na área da Oncologia, apoia ainda a ULSNE, com a deslocação de médicos e medicamentos, para 

consultas e tratamentos de quimioterapia, evitando a deslocação dos doentes oncológicos a Vila Real, 

numa perspetiva de proximidade para o utente, com o conforto, segurança e poupança de recursos 

inerentes. 

A ligação aos Cuidados de Saúde Primários é feita na convicção, de que a prestação de cuidados de 

saúde deverá ser orquestrada em plena articulação entre as diferentes estruturas do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS). Para o efeito, ocorrem reuniões periódicas com os Conselhos Executivos dos três 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da região: (Alto Tâmega e Barroso, Marão e Douro Norte, 

e Douro Sul), num trabalho conjunto de articulação e integração de cuidados em rede centrados no 
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doente, com protocolos terapêuticos nas diversas especialidades médicas e cirúrgicas, que o CHTMAD 

oferece às suas populações. 

Este Centro Hospitalar vem diversificando a sua oferta de Serviços Clínicos como resposta às 

necessidades dos utentes, em consultas, cirurgias e outros procedimentos clínicos, como são exemplo: 

 A cirurgia oftalmológica inovadora, denominada Femtocatarata, que se realiza em Lamego; 

 A valência de eletrofisiologia (na área da cardiologia); 

 A consulta de Oncologia Médica e de Cuidados Paliativos em todas as unidades que integram o 

CHTMAD; 

 A unidade de insuficiência cardíaca e a nova área da reabilitação cardíaca; 

 A consulta do viajante; 

 A consulta de patologia endócrina da grávida; 

 A consulta walking clinic; 

 A Unidade Clínica de Ambulatório Médico (UCAM). 

A criação dos novos protocolos de acessibilidade às consultas, desenvolvimento de metodologias 

inovadoras com tecnologia de informação facilitadora em consultoria, telemedicina, entre outros. 

Desta forma pretende-se evitar deslocações desnecessárias, melhorando as condições de conforto 

e segurança dos doentes e a perda de tempo no acesso. 

Ao nível dos cuidados continuados, vem-se assistindo a um reforço da oferta de camas na região, 

com reflexo numa melhor gestão de altas hospitalares, o que contribui para uma redução significativa 

da demora média, com o consequente aumento do número de doentes saídos por cama, numa 

Instituição onde a taxa de ocupação do internamento se situa próxima dos 100%. Acresce ainda o facto 

de estes indicadores contribuírem para uma maior e melhor proteção dos doentes, muitas vezes 

isolados e desprotegidos. 
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1. 1- Caracterização das unidades hospitalares 

O Centro Hospitalar integra quatro unidades hospitalares, que com as suas características 

diversas se complementam, para prestar cuidados de saúde de proximidade, em rede. 

Hospital de Vila Real 

 

A história desta Unidade Hospitalar remonta a 1915, quando a Santa Casa da Misericórdia local 

inaugurou nesta cidade o Hospital da Divina Providência, passando em 1980 a ter a denominação de 

Hospital de S. Pedro. 

Assistiu-se ao longo do tempo à expansão de novas áreas assistenciais e de apoio, alargando e 

adequando espaços, dando resposta à crescente procura de cuidados de saúde e atualizando-se na 

inovação tecnológica, imprescindível à diferenciação dentro do estado da arte da prática clínica. 

O incremento de recursos humanos e técnicos necessários à qualidade dos cuidados de saúde a 

prestar tem provocado uma forte pressão nas instalações desta unidade hospitalar, obrigando a 

necessários e urgentes investimentos de expansão e requalificação. 

São de realçar os seguintes investimentos: 

 Centro Oncológico; 

 Unidade de Internamento de Doenças Infeciosas (UIDI); 

 Unidades de Cuidados Intensivos, Intermédios e Coronários; 

 Urgência Geral e Pediátrica; 

 Ressonância Magnética; 

 Nova Unidade de Hemodiálise; 

 Nova Urgência COVID com Sala de RX integrada; 

 Nova área de consulta externa e Hospital dia, em construção; 

 Nova central de colheitas em construção; 

 Nova ANGIO-TAC de 128 cortes; 

 Nova sala de RX da consulta externa; 
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 Requalificação do serviço de internamento de Pediatria; 

 Investimento na eficiência energética: térmica, fotovoltaica, solar-térmica, estrutural e de 

iluminação; 

 Requalificação geral de instalações. 

 

Hospital de Lamego

 

 

A construção do novo Hospital de proximidade de Lamego, iniciada em 2009 e finalizada em 2013, 

permitiu proporcionar aos utentes da região uma oferta de cuidados de saúde em instalações de 

excelência, em proximidade, centrados na Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa, Urgência, 

Hospital de Dia e MCDT. 

A atividade clínica desta unidade hospitalar centra-se nas seguintes áreas: 

 Internamento de medicina (30 camas); 

 Cirurgia de ambulatório (3 salas operatórias e recobro); 

 Consulta externa (14 gabinetes); 

 Urgência básica qualificada, com as especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, 

Imagiologia e Patologia Clínica (com 759 m2); 

 Fisioterapia; 

 Hospital de Dia; 

 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (TAC, RX, Ecografia, Patologia Clínica); 

 Serviços domiciliários. 

O Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) tem a atividade cirúrgica centrada nas 

especialidades de Oftalmologia, Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia 

Plástica e Cirurgia Vascular. 
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Hospital de Chaves 

 

 

A atividade hospitalar em Chaves teve a sua origem há mais de 450 anos, com cuidados 

assistenciais ligados ao antigo Hospital da Misericórdia. No ano de 1975 iniciaram-se as obras de 

construção do atual Hospital de Chaves. 

Há mais de três décadas em funcionamento, esta infraestrutura tem em curso intervenções 

profundas que a adequem às exigências atuais da prestação dos cuidados de saúde. 

Das principais intervenções realizadas em curso e projetadas são dignas de destaque: 

 

 Urgência Geral e Pediátrica, da Consulta Externa e Materno-Infantil; 

 A criação dos novos serviços de Gastrenterologia, Fisioterapia e Farmácia; 

 A requalificação dos internamentos; 

 Novos equipamentos de Ressonância Magnética, TAC, 2 Sala de RX digital, ecógrafos, 

ventiladores e Central de Monitorização da Urgência; 

 Nova Urgência COVID 19 com RX afeto; 

 Sistema de segurança contra incêndios; 

 Hospital dia de Oncologia; 

 Novo Bloco operatório em fase de construção. 

 

Encontram-se em fase de implementação vários projetos de enorme relevo para a requalificação 

desta unidade hospitalar, dotando-a dos meios estruturais necessários à captação de profissionais e 

retenção de doentes, tais como: a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios, uma Unidade de 

Cuidados Paliativos, novos grupos geradores, nova central térmica, nova esterilização, nova central de 

chillres, nova Unidade de hemodialise e finalização da requalificação do internamento. 
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Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar 

 

Com início de funcionamento em 2008, a Unidade de Vila Pouca de Aguiar, instalada no Centro de 

Saúde local, dispõe de 15 camas de internamento para doentes exclusivamente provenientes do Centro 

Hospitalar que necessitem de cuidados paliativos. 

1. 2 -  O ano de 2020 no CHTMAD: 
 
 70.179 primeiras consultas; 

 306.328 consultas externas; 

 130.788 urgências; 

 12.002 intervenções cirúrgicas; 

 22.685 doentes saídos do internamento; 

 10.294 visitas domiciliárias; 

 52.790 episódios de hospital dia; 

 1.187 partos; 

 3.314.976 análises; 

 763.952 exames de diagnóstico; 

 389 AVC; 

 697 enfartes; 

 64% de cirurgias programadas em ambulatório; 

 149.887 litros de água consumidos, versus 171.313 litros em 2019 (- 12,5%); 

 11.173.127 KW/h de energia elétrica consumidos, versus 11.317.254 em 2019 (- 3,5%); 

 25.237.391 KW/h de gás consumidos, versus 34.828.081 em 2019 (- 27,5%); 

 53.571 litros de combustível consumidos, versus 58.421 em 2019 (- 8,3%). 
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1. 3 - Área de influência do CHTMAD por 
distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População                 2018             Km 2 

Alijó 10.755 297,6 

Armamar 5.815 117,1 

Boticas 5.099 322 

Chaves 39.423 591,3 

Lamego 25.025 164,1 

Mesão Frio 4.007 26,6 

Moimenta da Beira 9.737 220 

Mondim de Basto 6.999 172,1 

Montalegre 9.156 805,8 

Murça 5.497 189,4 

Penedono 2.627 133,7 

Peso da Régua 15.879 94,2 

Ribeira de Pena 6.060 217,4 

Sabrosa 5.928 156,9 

Santa Marta de 
Penaguião 

6.677 68,9 

São João da Pesqueira 7.180 266,1 

Sernancelhe 5.393 228,6 

Tabuaço 6.028 133,9 

Tarouca 7.752 100,1 

Valpaços 15.022 548,8 

Vila Pouca de Aguiar 12.053 437,1 

Vila Real 49.910 378,8 

Total 262.022 5.670,5 
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A população alvo da prestação de cuidados de saúde, caracteriza-se por uma forte assimetria 

regional na distribuição de rendimentos, com o norte da região – Alto Tâmega e Terras de Trás-os-

Montes com rendimentos muito abaixo da média nacional (58,9% e 83,9%). 

Proporção do poder de compra face à media 
nacional 

 

Anos 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Alto Tâmega 0,577 0,579 0,590 0,625 0,603 0,589 

Douro 1,352 1,381 1,434 1,491 1,458 1,421 

Terras de Trás-os-Montes 0,810 0,807 0,841 0,876 0,863 0,839 

Fonte: Pordata – 2019 

Tabela - 1 

O nível de envelhecimento desta população é muito elevado com 30,1% e 24,8% com idade 

superior a 65 anos, potenciando um alto nível de consumo de cuidados de saúde. 

População residente: 
por grupos etários (%) 

Com 65 anos ou mais 

Anos 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alto Tâmega 22,6 26,3 26,8 27,3 27,6 27,9 28,3 28,8 29,2 29,7 30,1 

Douro 20,1 22,1 22,5 22,6 22,8 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 24,8 

Fonte: Pordata – 2019 

Tabela - 2 

 

População          2018            km 2 

Alfândega da Fé 4.568 321,9 

Bragança 33.586 1.137,6 

Carrazeda de Ansiães 5.683 279,2 

Freixo de Espada à Cinta 3.312 245,1 

Macedo de Cavaleiros 14.550 699,2 

Miranda do Douro 6.877 488,0 

Mirandela 21.808 659,0 

Mogadouro 8.481 755,6 

Torre de Moncorvo 7.716 531,6 

Vila Flor 6.073 265,8 

Vimioso 4.070 481,5 

Vinhais 7.847 694,9 

Total 124.571 6.559,4 
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Com uma taxa de renovação da população é negativa, resultante de uma taxa de natalidade de 5,4 

e 5,9 por mil habitantes e uma taxa de mortalidade de 15,5 e 13,1 por mil habitantes. Isto é revelador 

de um crescente envelhecimento e consequentemente de um aumento na procura de cuidados de 

saúde, provocado pelas doenças crónicas associadas ao envelhecimento. 

Taxa anual bruta de natalidade nascimentos por mil habitantes  

Anos 1995 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alto Tâmega 7,8 7,2 5,9 5,8 5,6 5,2 5,3 5,2 5,1 5,5 5,7 5,4 

Douro 9,7 9,4 6,9 7,5 7,0 6,1 5,8 5,6 6,2 6,3 6,1 5,9 

Fonte: Pordata - 2019 

Tabela - 3 

 

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 

especializadas, dado que a Unidade Hospitalar de Vila Real é denominada de polivalente nas Redes de 

Referenciação, num total de 34 concelhos, com uma população de aproximadamente 384 mil 

habitantes. 

 

1. 4 – Missão – visão - valores - princípios 
 

O CHTMAD tem como missão prestar cuidados de saúde direcionados às necessidades da população, 

proporcionando-lhe longevidade com qualidade de vida, através de uma resposta equitativa, 

atempada, rigorosa e eficiente, intensificando o conceito de humanização que contribui para a 

promoção da saúde e prevenção da doença, promovendo simultaneamente a valorização pessoal e 

profissional dos seus recursos humanos. 

 

O CHTMAD tem como visão constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e indutora de 

desenvolvimento sustentável com elevado sentido de pertença dos seus clientes e profissionais. 

 

Os valores do CHTMAD são: 

 Solidariedade 
 União 
 Transparência 
 Respeito 
 Competência 
 Responsabilidade 
 Integridade 
 Ambição e entusiasmo 

 

Os princípios do CHTMAD são: 

 Respeito pela dignidade e direitos dos cidadãos 
 Ação assistencial e cultura de gestão centradas em elevados padrões éticos 
 Promoção da saúde na sociedade 
 Responsabilidade ambiental 
 Multidisciplinaridade e trabalho em equipa 
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1. 5 - Estrutura orgânica do CHTMAD 
 

 Conselho de administração 
 

Ana Rita Castanheira - Presidente do Conselho de Administração 

Paula Vaz Marques - Diretora Clínica 

Júlio Pires Azevedo - Enfermeiro Diretor 

Elsa Rocha Justino - Vogal Executiva 

Fernando Alberto Alves - Vogal Executivo 

 

 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. 

 

Comissão Responsável 

Grupo de Coordenação Local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

Ana Paula Dias 

Comissão de Coordenação Oncológica João Pinto de Sousa 

Comissão de Ética Paula Marques 

Comissão de Farmácia e Terapêutica Paula Marques 

Comissão Técnica da Certificação da Conformidade da 

Interrupção da Gravidez 

Osvaldo Moutinho Soares 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente Rita Castanheira 

Comissão de Medicina Transfusional Pratima Isvarlal 

Comissão da Normalização dos Consumos Rita Castanheira 

Comissão de Informatização Clínica Elsa Justino 

Comissão de Gestão de Vagas Trigo Faria 

Tabela – 4 

 

 

 Centros de gestão 

Centros de Gestão Diretor Vogal Vogal  

CG de Cirurgia João Pinto de 

Sousa 

José Lameirão Telma Correia  

CG de Medicina Ana Loureiro Antonieta Alves Sara Mota  

CG de Emergência/Cuidados 

Intensivos 

Nélson Barros Eduardo Martins Fausto Ramos  

CG da Mulher e da Criança Osvaldo 

Moutinho 

Paulo Santos Maria José Sobral  

CG de Psiquiatria e Saúde Mental Miguel Viseu José Faceira Hugo Moreiras  

CG Oncológico Anabela Morais Henrique Dias Helena Rodrigues  

CG de MCDTs Eliana Costa Nuno Santos Célia Rodrigues  

CG de Ambulatório Herculano 

Moreira 

José Guerreiro Maria José Sobral  

Tabela – 5 
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 Serviços de apoio clínicos e não clínicos 

Serviços Diretor 
serviço de auditoria e codificação clínica Maria Dores 
serviço de comunicação e imagem Rita Castanheira 
serviço de planeamento e controlo de gestão (gabinete do 
investimento e financiamento externo) 

Higino Moreira 

serviço jurídico Olímpia Vinhas 
serviço de qualidade (gestão de risco) Clara Branco 
serviço de humanização (gestão de doentes, transportes e MCDTs, 
serviço social, gabinete do cidadão, assistência espiritual e 
religiosa) 

 
Isabel Ermida 

serviço de auditoria interna Isidro Pereira 
serviço de organização (higiene e segurança no trabalho, arquivo 
clínico, gabinete de apoio ao RAI e Secretária-geral) 

Célia Rodrigues 

serviço de aprovisionamento e logística Maria João Meneses 
serviço de gestão financeira Maria João Araújo 
serviço de gestão de recursos humanos (formação, biblioteca e 
medicina no trabalho 

Miguel Maravilha 

serviço de nutrição Clara Matos 
serviços farmacêuticos Almerinda Alves 
serviço de operações hoteleiras (ambiente: resíduos; jardins, 
higienização e limpeza/controlo e segurança/fardamento e 
lavandaria/alimentação e gestão de transportes internos) 

Rui Minhava 

serviço de instalação e equipamentos (unidade de gestão e 
equipamentos médicos) 

Carlos Faria 

serviço de gestão de informação Victor Costa 
serviço de esterilização Maria João Azevedo 

Tabela – 6 
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 Serviços clínicos 

Serviços Diretor 

medicina no trabalho Manuel Carvalho 
serviço de cardiologia/UCIC José Ilídio Azevedo 
serviço de dermatologia Carlos José Marques 
serviço de gastrenterologia Laura Carvalho 
serviço de medicina interna (unidade de hepatologia, 
unidade de diabetes, unidade de isolamento de doenças 
infeciosas e unidade de doenças autoimunes) 

Fernando Salvador 

serviço de nefrologia Teresa Morgado 
serviço de cirurgia geral João Pinto Sousa 
serviço de neurologia (unidade de AVC) Mário Rui Silva 
serviço de pneumologia Ana Fernandes 
serviço de endocrinologia Cláudia Lopes 
serviço de reumatologia Lígia Silva 
serviço de cirurgia geral (unidade de patologia mamária) Paulo Avelar 
serviço de cirurgia maxilo-facial Fernando Martins 
serviço de cirurgia plástica Águeda Carvalho 
serviço de oftalmologia Nuno Ferreira 
serviço de ortopedia Carlos Pintado 
serviço de otorrinolaringologia António Castanheira 
serviço de urologia Filipe Rodrigues 
serviço de hematologia médica Manuel Cunha 
serviço de oncologia médica Marta Sousa 
serviço de radioterapia Maria do Amparo Moutinho 
serviço de anestesiologia Rosário Abrunhosa 
serviço de urgência Fernando Próspero 
serviço de medicina intensiva Francisco Esteves 
serviço de genética médica Osvaldo Moutinho 
serviço de pedopsiquiatria Justino Gonçalves 
serviço de psiquiatria (unidade de psicologia) Dulce Maia 
serviço de ginecologia /obstetrícia (genética médica) Osvaldo Moutinho 
serviço de pediatria e neonatologia Eurico Gaspar 
serviço de anatomia patológica Maria José Del Rio 
serviço de imagiologia Pedro Filipe Sousa 
serviço de Imunohemoterapia José Costa 
serviço de Imunoalergologia Rui Silva 
serviço de medicina física e reabilitação Lúcia Dias 
serviço de cuidados paliativos Anabela Morais 
blocos cirúrgicos Pedro Pinheiro 
serviço de patologia clínica Eliana Santos 
centro integrado de cir. de ambulatório Lúcia Marinho 
consulta externa Paulo Carrola 
cuidados domiciliários Rui Carvalho 
unidade de transportes e MCDTs ao exterior Margarida Rodrigues 

Tabela - 7 
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Análise do ambiente interno e externo (SWOT) 

 

Adota-se uma metodologia de diagnóstico baseada na análise interna da instituição e da sua 

envolvente externa conhecida por “Análise SWOT” (Pontos Fortes – Pontos Fracos – Oportunidades – 

Ameaças). 

A avaliação interna pretende identificar potencialidades e estrangulamentos, como elementos 

intrínsecos à atividade.  A estratégia adotada visa promover o efeito das forças (pontos fortes) e 

ultrapassar o das fraquezas (pontos fracos), anulando-as progressivamente. As características 

endógenas, serão mais facilmente manipuláveis. 

A avaliação externa visa a identificação das principais ameaças e oportunidades que decorrem da 

evolução do ambiente externo. Devem ser promovidas as ações tendentes a aproveitar as 

oportunidades e evitar as ameaças. 
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 Qualidade das infraestruturas e equipamentos, alvos de recentes investimentos de 

modernização 

 Excelência clínica nas áreas médicas, cirúrgicas e de MCDT 

 Cirurgia de Ambulatório com crescente atividade 

 Qualidade e motivação dos profissionais 

 Potencial de crescimento da atividade 

 Atividade assistencial focada na proximidade, qualidade e humanização 

 Diferenciação e qualidade dos serviços de saúde 

 Capacidade formativa em 18 dos 31 serviços clínicos 

 Unidades Hospitalares articuladas na prestação de cuidados de saúde em rede 

 Articulação da prestação de cuidados com os ACES da região 

 Participação em projetos de investigação 

 Elevados níveis de satisfação dos utentes face aos cuidados prestados 

 

 Unidades hospitalares distantes entre si 

 Dispersão de recursos provocada pela existência de três Serviços de Urgência 

 Instalações ainda com necessidade de requalificação 

 Alguns equipamentos em fim de vida útil 

 Elevados custos de contexto induzidos pelo modelo e estruturas de prestação de cuidados 

 Grave situação económico-financeira acumulada, face ao modelo de financiamento 

desajustado 

 Carência de recursos humanos (RH) nos serviços clínicos e de apoio, em especial de 

profissionais médicos 

 Existência de Serviços clínicos de reduzida dimensão e sem capacidade formativa, por 

dificuldade em captar médicos especialistas 

 Tempos máximos de resposta ultrapassados em algumas especialidades 

 Gastos elevados com o transporte de doentes, dada a dispersão e baixo rendimento dos 

utentes 
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 Grande dimensão da área de referência 

 Promoção da cooperação com instituições de ensino da região, em especial com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e escolas superiores de saúde 

 Compromisso da Tutela na realização de investimentos estratégicos e fixação de 

especialistas médicos formados no CHTMAD 

 Vias terrestres com forte polaridade em Vila Real, que colocam o CHTMAD como 

centralidade na oferta de cuidados de saúde da região interior norte 

 Aposta em soluções ambulatórias e de integração de cuidados 

 Dotação de capacidade formativa em mais serviços clínicos 

 Promoção da investigação 

 Promoção de parcerias com instituições do SNS 

 Procura crescente de cuidados de saúde e potencial de crescimento dos Serviços 

 Novos projetos que potenciem a motivação dos profissionais 

 Política de qualidade e certificação transversal 

 Programa para melhorar o acesso dos doentes à primeira consulta hospitalar 

 

 População envelhecida e com múltiplas morbilidades 

 Dispersão da população de referência por uma extensa área geográfica e de difícil 

acessibilidade 

 População caraterizado por baixos níveis de escolaridade e rendimento, e reduzido grau de 

literacia para a saúde 

 Falta de atratividade na captação de profissionais médicos, face aos grandes hospitais do 

litoral 

 Adiamento continuo da realização de investimentos estratégicos 

 Falta de autonomia para a contratação de profissionais 

 Especificidades em relação aos outros hospitais do Grupo D não contempladas no modelo de 

financiamento 

 Nova oferta privada local de cuidados de saúde, suportada pelos profissionais do CHTMAD, 

potenciadora de seleção adversa de doentes 

 Livre acesso e circulação de doentes 
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 Custo crescente com terapêuticas inovadoras 

 Cultura assistencial centrada no hospital e na urgência 

 Condições de pratica clínica mais exigentes que as dos hospitais privados 

 

Ações estratégicas 

 

 

A visão estratégica preconizada pelo Conselho de Administração para o ano 2021 teve por base o 

passado, o presente e os desafios que se colocam para o futuro, considerando a diferenciação que o 

CHTMAD e os seus profissionais desejam e o contexto da reorganização a que os serviços hospitalares 

foram obrigados no contexto provocado pela pandemia, e orienta-se para sete pontos focais: públicos, 

pessoas, parcerias, potencial, performance, partilha e praxis. 

Promover a inovação clínica, a diferenciação e retenção de profissionais e utentes; 
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Potenciar o acesso, reduzindo as listas de espera para consultas (LEC) e as listas 

de inscritos para cirurgias (LIC), nas especialidades que ultrapassam o tempo máximo de resposta 

garantida (TMRG); 

Ajustar a oferta de serviços às necessidades dos doentes, em quantidade, 

qualidade e proximidade; 

Ampliar a atividade assistencial em ambulatório, promovendo a assistência em 

Hospital de Dia e de Cirurgia de  Ambulatório, pelas vantagens clínicas para o doente e pela maior 

eficiência económico-financeira deste modelo de prestação, para o utente e a Instituição; 

 

Promover uma cultura de melhoria contínua de qualidade e segurança, na 

prestação de cuidados de saúde; 
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Consolidar, através de um Plano Diretor, o desenvolvimento do processo de 

integração equilibrado do CHTMAD, otimizando e potencializando os pontos fortes de cada uma das 

suas unidades hospitalares; 

 

Promover a integração funcional das unidades hospitalares do CHTMAD através 

da distribuição das funções assistenciais diferenciadas, perseguindo os princípios da racionalização e 

complementaridade do Centro Hospitalar; 

 

Contribuir para a criação de ambientes humanizados para utentes e 

profissionais, nos termos do “Compromisso para a Humanização Hospitalar” do CHTMAD;

 Promover uma continua aproximação e articulação com os Cuidados de Saúde 

Primários (CSP); 
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Continuar a apostar na diferenciação clínica, como resposta completa e 

atempada às necessidades de cuidados de saúde das populações da área de referenciação direta e 

indireta, minimizando as deslocações de doentes ao litoral e promovendo a atração de profissionais 

com projetos aliciantes; 

 

Rentabilizar a capacidade hospitalar instalada, principalmente no domínio dos 

MCDT, reduzindo o recurso a entidades externas e potenciando a realização de MCDT para o exterior, 

nomeadamente para os ACES; 

Continuar a desenvolver um modelo de planeamento e controle de gestão 

baseado num processo de contratualização interna com os serviços clínicos, ajustado ao Contrato-

Programa (CP); 

 

Monitorizar mensalmente a atividade dos Serviços Clínicos e realizar reuniões, 

para avaliação da produção e da gestão dos recursos afetos, em linha com o PAO e os RADEF mensais; 
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Continuar a apostar na diferenciação clínica, como resposta completa e 

atempada às necessidades de cuidados de saúde das populações da área de referenciação direta e 

indireta, minimizando as deslocações de doentes ao litoral e promovendo a atração de profissionais 

com projetos aliciantes; 
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Plano de ação 

Enquadrado nas orientações estratégicas e políticas definidas pelos Ministérios da Saúde e 

Finanças, o CHTMAD define o presente Plano de Ação para o ano 2021, contemplando um conjunto de 

ações e medidas que se situam em seis eixos de intervenção. 

 

 

 

Ação I - Ajustamento de camas de agudos 

 Gestão de camas dinâmica nas 3 unidades e ajustável à procura; 

 Manutenção das 24 camas de cuidados intensivos e intermédios, num sistema de gestão 

flexível, reduzindo a presença de doentes em sala de observação no serviço de urgência e 

garantindo o PC COVID-19 no que se refere ao Serviço de Medicina Intensiva (SMI); 
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 Afetação de um espaço, entretanto requalificado, de contentores na Unidade Hospitalar de 

Vila Real, com 27 camas, como reserva para os planos de contingência de internamento de 

doentes infetados com a COVID-19 ou com gripe sazonal; 

 Adaptação e utilização de zonas quentes nos serviços de Cirurgia e Medicina de Vila Real, 

dotadas de recursos humanos e equipamentos com capacidade para 12 doentes instáveis, 

evitando a ocupação de camas nas Unidade de Cuidados Intermédios, em fases de grande 

pressão sobre esta tipologia de camas; 

 Requalificação de uma área de internamento destinada à Unidade de Cuidados Paliativos na 

Unidade Hospitalar de Chaves, com 20 novas camas, o que permitirá libertar camas médicas 

ou cirúrgicas ocupadas por doentes paliativos nos serviços de internamento das três unidades 

hospitalares. O projeto, com financiamento no âmbito do Norte 2020, encontra-se em fase de 

concurso para adjudicação; 

 Funcionamento em pleno do Hospital de Dia de Psiquiatria, permitindo a libertação de camas 

de agudos; 

 Hospitalização domiciliária, com abertura até seis camas, ajustável em função da procura e da 

disponibilidade de recursos humanos, em especial médicos; 

 Manutenção de circuitos para doentes COVID-19 e/ou com outras doenças infeciosas, nas 

novas áreas dedicadas à Urgência Unidades Hospitalares de Chaves e Vila Real e nos espaços 

requalificados da Urgência Pediátrica da Unidade Hospitalar de Chaves e da Urgência Geral 

da Unidade Hospitalar de Lamego. 

 

Ação II - Recursos humanos 

 Reorganização dos serviços de apoio nas Unidades Hospitalares de Chaves e Lamego, 

disponibilizando profissionais para o atendimento direto aos utentes; 

 Reforço das equipas com novas contratações de profissionais, rejuvenescendo e 

requalificando os serviços; 

 Substituição dos prestadores de serviços clínicos e de apoio clínico por contratos individuais 

de trabalho, com vínculo hierárquico, potenciadores da qualidade de serviço, do espírito de 

equipa e sentido de pertença à Instituição. 

 

Ação III - Sistemas de informação 

 Atualização do Sistema de Gestão Administrativa Hospitalar, SONHO, para a versão mais atual 

(V2.3) e formação dos recursos humanos necessários para a sua entrada em produção; 

 Criação de mapas no Business Intelligence (BI), através de Tableau de Bord de suporte à 

monitorização dos objetivos e indicadores de produção, definidos no Contrato-Programa e 

Orçamento, centrados na contratualização interna e suportados no modelo de organização 

interna; 

 Desenvolvimento de um Programa Interno, com a definição de padrões de eficiência e 

qualidade em função das necessidades de ajustamento do hospital e das exigências do 

Contrato-Programa para 2021; 
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 Implementação de um Centro de Contactos, com o objetivo de atender e dar resposta a todos 

os contactos efetuados pelos utentes do CHTMAD; 

 Implementação do Balcão Único, concentrando as marcações num ponto único, evitando 

deslocações do utente dentro das Unidades, permitindo a satisfação das suas necessidades 

em qualquer serviço do CHTMAD ou fora deste (através de Portal do Utente e do Centro de 

Contactos) e, assim, desenvolvendo e melhorando o atendimento; 

 Implementação do sistema informático de Gestão Documental, reduzindo a circulação e 

eliminando o papel. 

 

Ação IV - Modelo de governação 

 Reforço da cultura de avaliação e monitorização dos objetivos e indicadores de produção. 

 Consolidação do modelo de contratualização interna com as estruturas intermédias de gestão, 

suportado no Contrato-Programa e no PAO; 

 Realização de reuniões periódicas do CA com os Centros de Gestão e com os Serviços, tendo 

como objetivo a avaliação e monitorização do desempenho, bem como propostas contínuas 

de melhoria; 

 Implementação do Centro de Responsabilidade Integrada de Diálise, com mais autonomia, 

independência, melhor resposta, aumento do acesso, eficiência e maior responsabilização 

pelos resultados. 

 

Ação V - Carteira de serviços 

 Diferenciação em Ortopedia na Unidade Hospitalar de Chaves, com recurso a cirurgia 

artroscópica apoiada no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR), condicionada à 

requalificação do Bloco Operatório em curso e cuja conclusão se prevê venha a ocorrer em 

2021; 

 Reforço da capacidade de resposta de Imagiologia, tendo como objetivo a redução da 

dependência de prestadores e a internalização de um maior número de MCDT; 

 Reforço da capacidade de Medicina Física e Reabilitação (MFR), aproveitando a excelência da 

capacidade instalada nas três unidades hospitalares, com o objetivo de dar uma resposta mais 

atempada às necessidades da população; 

 Reforço do Centro de Eletrofisiologia no Serviço de Cardiologia, visando a resposta às 

necessidades dos utentes da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, evitando deslocações ao 

Porto; 

 Diferenciação através da realização de cirurgia minimamente invasiva nos vários Serviços 

Cirúrgicos; 

 Criação dos serviços de Neurocirurgia, Cuidados Neurocríticos; 

 Consolidação do Serviço de Cirurgia Vascular; 

 Funcionamento em pleno da Unidade Clínica de Ambulatório Médico (UCAM), aliviando desta 

forma o Serviço de Urgência; 
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 Aumento da atividade na Unidade de Reabilitação Cardíaca, em articulação com o serviço de 

MFR; 

 Desenvolvimento do Serviço de Ortopedia direcionado para as patologias prevalentes da 

nossa população, na área da Ortogeriatria, na Unidade Hospitalar de Chaves; 

 Consolidação da oferta do Hospital de Dia nas Unidades Hospitalares de Chaves e de Lamego 

nas especialidades de Oncologia Médica, Hematologia e Pneumologia; 

 Criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios na Unidade Hospitalar de Chaves, para 

apoio à atividade clínica e evitando transferência de doentes para a Unidade Hospitalar de 

Vila Real; 

 Projeto de ampliação e requalificação da unidade de hemodiálise na Unidade Hospitalar de 

Chaves. 

 

Ação VI – Aumento da capacidade de Centro Oncológico 

 Investimento na aquisição de um segundo acelerador linear e upgrade do acelerador que 

atualmente existe; 

 Para além da justificação da sua necessidade, que decorre da existência de um equipamento 

a laborar há mais de dez anos, da necessidade de fazer tratamentos mais complexos, o que 

decorre da prática clínica, acresce o facto de a sua capacidade produtiva se encontrar 

esgotada e sem possibilidade de contrato de manutenção por falta de peças; 

 O investimento tem parecer favorável do Ministério da Saúde, estando a decorrer o concurso 

de aquisição do novo acelerador linear. Quando este iniciar funcionamento, será lançado 

concurso para upgrade do atual, evitando desta forma a interrupção da atividade de 

Radioterapia; 

 O investimento no valor de aproximadamente 5 milhões de euros, foi autorizado, estando em 

curso análise da forma de financiamento. 

 

 

Ação I – Racionalização da capacidade instalada 

 Articulação com os ACeS para a realização de MCDTs na área da Imagiologia, designadamente 

na implementação do projeto para internalização de exames de imagiologia dos ACeS Alto 

Tâmega e Barroso, Marão e Douro Norte e Douro Sul, submetido no âmbito do "Programa de 

Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) - (SNS + Proximidade); 

 Articulação com os ACeS para realização de MCDTs na área da Patologia Clínica, com o projeto 

para internalização de exames do ACeS Alto Tâmega e Barroso, submetido no âmbito do 

"Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" 

da ACSS (SNS + Proximidade), não comparticipado, optando-se no âmbito da pandemia à 
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requalificação do Laboratório de Patologia Clínica de Vila Real e da construção de uma central 

de colheitas com acesso direto do exterior; 

 Otimização da logística interna e externa, reduzindo os custos de transporte de pessoas e 

bens entre as instituições e eliminando desperdícios decorrentes de duplicações de serviços. 

 

Ação II - Redução dos tempos de espera 

 Aumento da atividade clínica através da “produção adicional interna”, garantindo a produção 

base, para aproximar os tempos de espera dos Tempos Máximos de Resposta Garantida 

(TMRG); 

 Reforço da capacidade de resposta em primeiras consultas, através do aumento do número 

de altas e da diminuição do tempo de triagem e de marcação, para cumprir os TMRG; 

 Implementação do agendamento eletrónico de marcação dos MCDT e monitorização dos 

TMRG; 

 Acompanhamento mensal da LIC e LEC, em articulação com a Unidade Local de Gestão do 

Acesso (ULGA), notificando ao CA e aos respetivos serviços, os desvios verificados; 

 Contratação de novos médicos e outros profissionais de saúde, para as especialidades 

carenciadas em que atuais efetivos são manifestamente insuficientes. 

 

Ação III - Redução do número de readmissões hospitalares 

 Monitorização do número de readmissões, avaliação das suas causas e implementação de 

medidas corretivas, face ao elevado número existente no CHTMAD; 

 Agilizar o processo de referenciação de doentes com alta clínica de internamento para a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e outras unidades de apoio social e 

domiciliário, fazendo coincidir a alta clínica com a alta hospitalar, através da criação de um 

modelo eficaz de planeamento de altas, com um procedimento de follow-up, como contributo 

para a redução dos reinternamentos; 

 Sensibilizar os profissionais médicos para a necessidade de, sempre que possível, proceder 

às altas clínicas em consulta, reencaminhando os doentes aos (CSP). 

 

Ação IV - Redução da demora média 

 O plano executado contribuiu para a melhoria da demora média, sendo o CHTMAD o melhor 

do grupo D em termos de demora média (7,4 dias); 

 Pela dificuldade sentida nas altas de internamento de Psiquiatria, estão em curso medidas 

tendentes a solucionar este problema clínico e social. 

 

Ação V – Homogeneização das listas de espera 

 Continuam a existir listas de espera por Unidade Hospitalar para cada uma das especialidades 

existentes, contudo, as Direções dos Serviço Clínicos têm tido a preocupação de dotar cada 
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Unidade com recursos humanos médicos que permitam equidade no acesso e deslocando 

profissionais em vez de doentes, sempre que isso é possível; 

 Estão em curso planos especiais de produção adicional em consulta e cirurgia, para reduzir e 

equiparar a LEC e a LIC nas três unidades. 

 

 

 

Ação I – O CHTMAD como referência regional na Oncologia 

 

 Reforço da capacidade de tratamento da patologia oncológica de toda a região, evitando a 

deslocação de doentes; 

 Prestação de tratamentos de quimioterapia e consultas em Macedo de Cavaleiros, Chaves e 

Lamego, adicionalmente às que já são realizadas em Vila Real; 

 Aquisição do novo acelerador linear e upgrade do existente, que proporcionará os 

tratamentos de Radioncologia necessários e adequados aos utentes de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. De notar que, na sequência da alteração da rede de referenciação verificada em 2016, 

o CHTMAD foi reconhecido como referência direta dos utentes da ULSNE. 

 

Ação II - Consolidar o CHTMAD como referência na Hepatologia 

 

 Reforço da capacidade de tratamento da patologia hepática a toda a região de Trás-os-Montes, 

no seguimento da criação do Grupo Hepatológico Transmontano em 2018; 

 Proposta de criação de um Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) nesta área, pendente 

da dotação de recursos humanos médicos adequados às necessidades. 

 

Ação III- Consultas e MCDT no mesmo dia 

 

 Reorganização da Consulta Externa, após ampliação dos novos espaços e com a concentração 

dos exames de diagnóstico mais frequentes na área de ambulatório, com impacto na atividade 

realizada; 

 Implementação na Unidade Hospitalar de Chaves do programa “um único contacto”, em que 

os doentes possam realizar MCDT no próprio dia da consulta, eliminando duplicação de 

viagens e reduzindo os tempos de espera para consultas subsequentes. Este procedimento já 

foi implementado na Unidade Hospitalar de Lamego. 
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Ação IV - Desenvolver a cirurgia de ambulatório 

 

 Replicação do modelo do CICA-Lamego à Unidade Hospitalar de Chaves, considerando o 

potencial da cirurgia de ambulatório e o seu impacto nas listas de espera cirúrgicas. Este 

processo está pendente da realização da obra de construção do novo Bloco Operatório de 

Chaves em curso; 

 Implementação em todo o CHTMAD do modelo one-day-clinical, já em curso na Unidade 

Hospitalar de Lamego, permitindo que o doente no mesmo dia execute as consultas pré-

operatórias e ato cirúrgico; 

 Integração entre o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) e os CSP através da 

Referenciação Direta e da Consulta Walking Clinic. 

 

Ação V – Novas consultas 

 

 Já criada com sucesso a “consulta do viajante” e o Centro Internacional de Vacinação que dá 

resposta à população da região; 

 Aumento do número de consultas de Infeciologia captando novos doentes através da oferta 

resultante da contratação recente de duas médicas infeciologistas; 

 Abertura da consulta de pé-diabético; 

 Abertura da consulta de Reumatologia na Unidade Hospitalar de Lamego; 

 Consolidação do acréscimo verificado durante o ano de 2019 das consultas realizadas na 

Unidade Hospitalar de Lamego nas especialidades de Cardiologia, Imunoalergologia, 

Neurologia, Ginecologia, Oncologia, Endocrinologia, Pneumologia, Cuidados Paliativos e 

Pediatria, reduzindo os tempos de espera e evitando a deslocação dos utentes a Vila Real. 

 

Ação VI – Diferenciação 

 

 Desenvolvimento da cirurgia laparoscópica após aquisição de novas torres de laparoscopia, 

aumentando, assim, o número de atos cirúrgicos minimamente invasivos; 

 Desenvolvimento da radiologia de intervenção, designadamente na realização de 

embolizações através de angiografia digital, o que permitirá ainda a criação da valência de 

neurorradiologia de intervenção, cujo processo se encontra em fase de negociação; 

 Realização de Angio-TC, nomeadamente coronária e estudos de perfusão cerebral, na “TAC de 

128 cortes” cuja instalação se encontra em curso; 

 Implementação do projeto do Centro de Apoio à Fertilidade para a introdução de técnicas de 

procriação medicamente assistida. Este projeto foi autorizado pela Tutela em 20/2/2019 e 

ainda não foi implementado por impossibilidade de recrutamento da 

Diretora/Coordenadora; 
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 Next Generation Sequencing (NGS) no Laboratório de Genética, em funcionamento, com 

vantagens financeiras e para os doentes, em termos de celeridade de diagnóstico e tratamento 

em especial oncológico; 

 Implementação da técnica de deteção DNA fetal e respetivo cariótipo em casos de baixo risco 

(substituição de amniocentese por técnica não invasiva); 

 Projeto de criação de centro de referência para colocação de sistemas de perfusão subcutânea 

de insulina em Pediatria; 

 Operacionalização do funcionamento do CRI de hemodiálise recentemente criado. 

 

 

O desenvolvimento da área de gestão da informação, no CHTMAD, para o ano de 2021, tem em 

consideração os objetivos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração e o alinhamento com 

os objetivos definidos no âmbito da Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde 

2020 — ENESIS 2020 (em revisão). 

Pretende-se, em primeira linha, adequar o Sistema de Gestão Administrativa Hospitalar -  SONHO para 

a versão mais atual, a par com o desenvolvimento dos projetos de modernização administrativa, já 

financiados, e em curso. As principais ações programadas para 2021 são: 

 Ação I – Atualizar o Sistema Gestão Administrativa Hospitalar - SONHO, para a versão mais 

atual (V2.3) e formar os recursos humanos necessários para a sua entrada em produção; 

 Ação II – Desenvolver todos os meios relativos a processos, pessoas e tecnologia, com o 

objetivo de implementar o projeto “Balcão Único”; 

 Ação III – Implementar um sistema de gestão documental que suporte toda a atividade 

administrativa (não clínica) do CHTMAD; 

 Ação IV – Dotar os Serviços de sistemas interoperáveis que permitam a segurança na 

prestação de cuidados e a partilha de dados clínicos, quer interna, quer com entidades 

credenciadas no exterior. 

 

 

 

Em tempos marcados pela crise pandémica, a lição aprendida, faz-nos crer que a valorização 

pessoal e profissional dos trabalhadores é determinante para o desempenho desta organização. 

Mais do que o desenvolvimento do Capital Humano, está em formação um novo paradigma de 

humanização do Serviço Nacional de Saúde, que obriga a olhar para a Gestão de Pessoas como forma 

de desenvolvimento da participação ativa e responsável, da capacitação do trabalhador no seu 

desempenho e envolvimento dentro da organização. A Gestão de Pessoas, é uma forma abrangente de 
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encarar a gestão de recursos humanos e objetiva a valorização dos trabalhadores, constituindo-se 

como uma forma global de estar, pensar e agir, deste Conselho de Administração. As principais ações 

programadas para 2021 são: 

 Ação I – Desenvolver as ações de formação previstas e financiadas pelo plano anual de 

formação (2020-2021), de acordo com a candidatura aprovada pelo Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego (POISE); 

 Formalizar o acolhimento de estágios em contexto, criando mecanismos internos de 

regulação de todas as áreas de formação pré-graduada, graduada e pós-graduada; 

 Ação II – Estudar, criar e desenvolver um Sistema de Avaliação de Desempenho adaptado e 

orientado para o exercício dos diferentes grupos profissionais do CHTMAD, assim como, para 

as diferentes formas de contratação e de carreiras; 

 Ação III – Adequar áreas de atuação, vínculos, carreiras e remunerações no âmbito da criação 

de oportunidades de progressão e promoção para os vários grupos profissionais; 

 Acão IV - Humanizar os espaços de trabalho, desenvolvendo uma cultura organizacional, 

objetivando, a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos trabalhadores. 

 

 

Com o objetivo de promover uma cultura da qualidade, com vista à satisfação global das diferentes 

partes interessadas e à excelência da instituição em todas as áreas de atuação, o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) pretende assegurar a implementação de uma estratégia institucional para a qualidade 

adequada às suas especificidades, cujas principais ações programadas são: 

 Ação I –  Revisão e implementação das normas e procedimentos no âmbito do projeto de 

acreditação do CHTMAD, pelas equipas de trabalho da qualidade; 

 Ação II – Realização de auditorias da qualidade e publicitação dos resultados com os serviços 

envolvidos numa perspetiva de melhoria continua; 

 Ação III – Melhoria dos indicadores de infeção hospitalar, com a disponibilização dos meios 

necessários para o efeito ao Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controle 

de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA); 

 Ação IV – Manutenção da certificação pela Norma ISO 9001:2015 nos Serviços Farmacêuticos, 

Imunohemoterapia, Imagiologia, Esterilização e Laboratório de Genética; 

 Ação V –  Alargamento do processo de certificação pela Norma ISO 9001:2015 aos Serviços de 

Consulta Externa, Medicina Física e de Reabilitação, Anatomia Patológica, Patologia Clínica e 

Gestão da Informação; 

 Ação VI – Manutenção de participação nos vários projetos em curso do Sistema Nacional de 

Avaliação em Saúde (SINAS); 

 Ação VII – Dinamização da cultura de segurança do doente, implementando mecanismos de 

análise e tratamento dos incidentes ocorridos no CHTMAD e assegurando o retorno da 

informação.
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1. produção por linha de atividade 
 

A atividade assistencial realizada até final de dezembro de 2020, avaliada em termos de doentes-

padrão, registou um decréscimo de 19,09 %, menos 8.925 doentes-padrão. A pandemia COVID-19 

assume-se como a causa principal desta quebra, pelos efeitos da contaminação dos profissionais, e 

pelos recursos que foram alocados aos doentes COVID, em detrimento dos restantes doentes em 

atividades programadas. De realçar que na Região Norte houve uma variação de -16% e a nível 

nacional uma evolução de -18% de doentes-padrão. 

 

1. 1 –  Consulta externa 
 

Na consulta externa participam 35 especialidades médicas e 2 não médicas, tendo-se o volume de 

atividade descido em 2020 para 306.328 consultas acompanhado pela redução da taxa de primeiras 

consultas. A redução de 26.445 consultas, foi especialmente verificas nas especialidades de: 

Oftalmologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Imunohemoterapia. 

 

Consulta externa     

CONSULTAS MÉDICAS 2019 2020 Δ (nº)     
19/20 

Δ (%) 
19/20 

Primeiras 81.829 68.325 -13.504 -16,5% 

Subsequentes 239.474 228.880 -10.594 -4,4% 

TOTAL 321.303 297.205 -24.098 -7,5% 

CONSULTAS NÃO MÉDICAS     
Primeiras 2.289 1.854 -435 -19,0% 

Subsequentes 9.181 7.269 -1.912 -20,8% 

TOTAL 11.470 9.123 -2.347 -20,5% 

TOTAL DE CONSULTAS     
Primeiras 84.118 70.179 -13.939 -16,6% 

Subsequentes 248.655 236.149 -12.506 -5,0% 

TOTAL 332.773 306.328 -26.445 -7,9% 

           Tabela - 1 

A atividade de consulta externa incrementou entre 2016 e 2019 em 1,9%, porém, no último ano 

verificou-se uma variação negativa de aproximadamente 7,9%. 

 

                   Gráfico – 1 
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No que se refere à produção de consultas das principais especialidades, destacam-se a Cirurgia 

Geral com 23.776, a Ortopedia com 22.045, a Oftalmologia com 19.53, a Neurologia com 18.485. a 

Medicina Interna com 15.982 e a Oncologia com 15.837 consultas. 

 
 

Consultas externas por especialidades   

ESPECIALIDADE 2019 Peso 
relativo 

2020   Peso 
relativo 

Δ 
19/20 

Δ(%) 
19/20 

ANESTESIOLOGIA 3.176 1,0% 2.278 0,8% -898 -28,3 

CARDIOLOGIA 14.433 4,5% 14.006 4,7% -427 -3,0 

CIRURGIA GERAL 28.092 8,7% 23.776 8,0% -4.316 -15,4 

CIRURGIA MAXILO-FACIAL 2.868 0,9% 2.144 0,7% -724 -25,2 

CIRURGIA PLÁSTICA 1.049 0,3% 1.372 0,5% 323 30,8 

CIRURGIA VASCULAR 1.184 0,4% 944 0,3% -240 -20,3 

CUIDADOS PALIATIVOS 1.572 0,5% 1.845 0,6% 273 17,4 

DERMATOLOGIA 4.753 1,5% 3.389 1,1% -1.364 -28,7 

DOR 1.404 0,4% 1.272 0,4% -132 -9,4 

ENDOCRINOLOGIA 8.163 2,5% 7.254 2,4% -909 -11,1 

FISIATRIA 8.731 2,7% 7.778 2,6% -953 -10,9 

GASTRENTEROLOGIA 5.964 1,9% 6.287 2,1% 323 5,4 

GENETICA 568 0,2% 792 0,3% 224 39,4 

GINECOLOGIA 12.659 3,9% 9.884 3,3% -2.775 -21,9 

HEMATOLOGIA 10.702 3,3% 10.056 3,4% -646 -6,0 

HEPATOLOGIA 6.546 2,0% 6.270 2,1% -276 -4,2 

IMUNOALERGOLOGIA 4.567 1,4% 4.431 1,5% -136 -3,0 

IMUNOHEMOTERAPIA 11.069 3,4% 8.626 2,9% -2.443 -22,1 

MEDICINA 16.007 5,0% 15.982 5,4% -25 -0,2 

NEFROLOGIA 8.762 2,7% 9.967 3,4% 1.205 13,8 

NEUROCIRURGIA 210  396 0,1% 186 88,6 

NEUROLOGIA 17.491 5,4% 18.485 6,2% 994 5,7 

OBSTETRICIA 9.692 3,0% 7.926 2,7% -1.766 -18,2 

OFTALMOLOGIA 27.556 8,6% 19.537 6,6% -8.019 -29,1 

ONCOLOGIA 15.543 4,8% 15.837 5,3% 294 1,9 

ORL 11.806 3,7% 9.806 3,3% -2.000 -16,9 

ORTOPEDIA 28.422 8,8% 22.045 7,4% -6.377 -22,4 

PEDIATRIA 17.565 5,5% 14.469 4,9% -3.096 -17,6 

PEDOPSIQUIATRIA 2.580 0,8% 2.594 0,9% 14 0,5 

PNEUMOLOGIA 13.166 4,1% 12.419 4,2% -747 -5,7 

PSIQUIATRIA 7.573 2,4% 6.539 2,2% -1.034 -13,7 

RADIOTERAPIA 4.893 1,5% 4.967 1,7% 74 1,5 

REUMATOLOGIA 4.428 1,4% 4.614 1,6% 186 4,2 

SAUDE NO TRABALHO 1.389 0,4% 13.017 4,4% 11.628 837,1 

UCIP 84 0,0% 94 0,0% 10 11,9 

UROLOGIA 6.636 2,1% 6.107 2,1% -529 -8,0 

TOTAL MÉDICAS 321.303 100,0% 297.205 100,0% -24.098 -7,5 

NUTRICAO 5.764  3.208  -2.556 -44,3 

PSICOLOGIA 5.706  5.915  209 3,7 

TOTAL 332.773  306.328  -26.445 -7,9 

Tabela - 2 
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As especialidades que mais aumentaram em termos percentuais a sua atividade em 2020 face ao ano 

homólogo foram Saúde no Trabalho (+837%) devido à resposta que foi dada aos 

utentes/colaboradores no âmbito da pandemia COVID19, Neurocirurgia com mais 88,6 % de consultas 

realizadas, Genética (+39,4%) e Cirurgia Plástica (+30,8%). 

 

 
Gráfico - 2 

 
Nos últimos anos verificou-se a manutenção da taxa de acessibilidade, em aproximadamente 25%. 

Porém, no ano 2020, esta taxa baixou substancialmente pelo efeito da pandemia COVID 19, pela quebra 

da atividade de consultas presenciais e pela baixa referenciação com origem no CTH dos CSP. 

 

As especialidades clínicas que em 2020 demonstraram melhor rácio de acessibilidade no CHTMAD 

foram Genética Médica (68,6%), Neurocirurgia (50,3%) e Oftalmologia (41,1%). A Anestesiologia e a 

UCIP têm características especiais. 

 

 
O número de primeiras consultas realizadas, provenientes dos Centros de Saúde, reduziu de 35.251 

para 28.285, representando uma evolução negativa da percentagem de acesso por via Centros de 

Saúde de 41,9% para 41,8%. 
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Primeiras consultas por especialidades   

ESPECIALIDADE 2019 
 

2019 
 % 1ªs 

2020 
 

2020 
 % 1ªs 

Δ 
19/20 

Δ(%) 
19/20 

ANESTESIOLOGIA 3.170 99,8% 2.269 99,6% -901 -28,4 

CARDIOLOGIA 2.753 19,1% 2.508 17,9% -245 -8,9 

CIRURGIA 8.475 30,2% 6.736 28,3% -1.739 -20,5 

CIRURGIA MAXILO-FACIAL 750 26,2% 470 21,9% -280 -37,3 

CIRURGIA PLÁSTICA 199 19,0% 389 28,4% 190 95,4 

CIRURGIA VASCULAR 631 53,3% 397 42,1% -234 -37,1 

CUIDADOS PALIATIVOS 450 28,6% 430 23,3% -20 -4,4 

DERMATOLOGIA 2.047 43,1% 1.366 40,3% -681 -33,3 

DOR 274 19,5% 207 16,3% -67 -24,5 

ENDOCRINOLOGIA 1.477 18,1% 1.397 19,3% -80 -5,4 

FISIATRIA 3.736 42,8% 3.071 39,5% -665 -17,8 

GASTRENTEROLOGIA 1.522 25,5% 1.161 18,5% -361 -23,7 

GENETICA 363 63,9% 543 68,6% 180 49,6 

GINECOLOGIA 3.238 25,6% 3.067 31,0% -171 -5,3 

HEMATOLOGIA 1.177 11,0% 1.118 11,1% -59 -5,0 

HEPATOLOGIA 804 12,3% 831 13,3% 27 3,4 

IMUNOALERGOLOGIA 920 20,1% 829 18,7% -91 -9,9 

IMUNOHEMOTERAPIA 575 5,2% 430 5,0% -145 -25,2 

MEDICINA 2.424 15,1% 3.013 18,9% 589 24,3 

NEFROLOGIA 929 10,6% 824 8,3% -105 -11,3 

NEUROCIRURGIA 159 75,7% 199 1,1% 40 25,2 

NEUROLOGIA 3.317 19,0% 3.292 41,5% -25 -0,8 

OBSTETRICIA 2.589 26,7% 2.698 34,0% 109 4,2 

OFTALMOLOGIA 11.495 41,7% 8.026 41,1% -3.469 -30,2 

ONCOLOGIA 2.404 15,5% 2.221 14,0% -183 -7,6 

ORL 3.900 33,0% 2.965 30,2% -935 -24,0 

ORTOPEDIA 10.663 37,5% 8.729 39,6% -1.934 -18,1 

PEDIATRIA 3.676 20,9% 2.553 17,6% -1.123 -30,5 

PEDOPSIQUIATRIA 481 18,6% 400 15,4% -81 -16,8 

PNEUMOLOGIA 2.815 21,4% 2.088 16,8% -727 -25,8 

PSIQUIATRIA 1.143 15,1% 867 13,3% -276 -24,1 

RADIOTERAPIA 596 12,2% 579 11,7% -17 -2,9 

REUMATOLOGIA 477 10,8% 592 12,8% 115 24,1 

SAUDE NO TRABALHO 155 11,2% 442 3,4% 287 185,2 

UCIP 82 97,6% 88 93,6% 6 7,3 

UROLOGIA 1.963 29,6% 1.530 25,1% -433 -22,1 

TOTAL MÉDICAS 81.829 25,5% 68.325  -13.504 -16,5 

NUTRICAO 1.388 24,1% 939 29,3% -449 -32,3 

PSICOLOGIA 901 15,8% 915 15,5% 14 1,6 

TOTAL 84.118 25,3% 70.179  -13.939 -16,6 

Tabela - 3 
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Lista de espera para consulta externa - (LEC) 

 
O desempenho dos indicadores da lista de espera para a consulta externa existente no final de 2020 

evoluiu positivamente face ao final do ano anterior. Resultado principalmente da redução de doentes 

referenciados pelos ACES. 

 

O tempo médio de espera dos doentes que constavam na LEC no final de 2020, sem data de 

marcação para consulta de especialidade, era de 263 dias, mais 14 dias do que no final de 2019. O 

tempo de espera expectável para os doentes que estavam em LEC, com consulta marcada, era de 228 

dias (+28 dias que no final de 2019). 

 

O número de doentes em espera no final de 2020 era de 29.648 doentes, reduzindo (-22,5%) face 

a final de 2019, quer com consulta marcada (-1.616) quer sem consulta marcada (-7.009). 

 
Lista de espera para consulta  

 final de 2019 final de 2020 Δ  
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Utentes em espera 38.273 29.648 -8.625 -22,5% 

Com consulta marcada 7.892 6.276 -1.616 -20,5% 

Sem consulta marcada 30.381 23.372 -7.009 -23,1% 

Média Tempo Espera LEC (dias) 239 255 16,1 6,7% 

Com consulta marcada (dias) 200 228 28,0 14,0% 

Sem consulta marcada (dias) 249 263 14,0 5,6% 

  Tabela - 4 
 

Apesar da redução do nº de doentes em espera verificada em algumas especialidades, em especial 

Ortopedia (-2.013), Oftalmologia (-1.602), Urologia (-858) e Cirurgia Geral (-811), verificou-se um 

aumento em outras especialidades, nomeadamente Cirurgia Vascular (+274), Endocrinologia (+156) 

e Medicina (+85). 

 

No final de 2020 as especialidades com mais doentes em espera eram Oftalmologia (10.681), 

Ortopedia (2.588), Otorrino (2.417 doentes) e Pneumologia (1.597 doentes) sendo que as 

especialidades que mais pesam na LEC, fruto do impacto do tempo médio de espera, eram Oftalmologia 

(46,4% / 325 dias de espera), Otorrino (9,8% / 304 dias de espera), e a Urologia (8,5% / 496 dias de 

espera). 
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1. 2 – Visitas domiciliárias 
 

Para além dos cuidados de saúde prestados nas nossas instalações, também são prestados cuidados 

nos domicílios dos doentes, com o principal objetivo de garantir a continuidade de cuidados e a 

qualidade de vida dos doentes. 

As visitas domiciliárias proporcionam aos doentes uma convalescença no seu domicilio, 

recuperando com o apoio das famílias ou dos curadores e dos nossos enfermeiros e assistentes 

operacionais, evitando estadias prolongadas em ambiente hospitalar. 

 

Visitas domiciliárias – tipologia e especialidades    

                    2019                    2020 Δ (%) 19/20 

        VISITAS       DOENTES           VISITAS   DOENTES V ISITAS DOENTES 

CIRURGIA GERAL 5.508 690 5.243 729 -4,8% 5,7% 

ORTOPEDIA 4.343 722 4.316 747 -0,6% 3,5% 

FISIATRIA   446 46   

PSIQUIATRIA 262 28 288 29 9,9% 3,6% 

OUTROS 1 1 1 1   

TOTAL 10.114 1.441 10.294 1.552 1,8% 7,7% 

Tabela – 5 
 

Em 2020 registamos um aumento de 1,8% do número de visitas domiciliárias face ao ano anterior 

dando resposta a mais 7,7% de doentes. O número de visitas por doente reduziu-se de 7,0 para 6,6. 

 

 
Gráfico - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.729

9.232

10.013 10.114
10.294

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

V
is

it
as

Evolução visitas domiciliárias

2016 2017 2018 2019 2020



   41 

 

1. 3 - Urgências 
 

O CHTMAD integra três urgências: Urgência Polivalente em Vila Real, Urgência Médico-Cirúrgica 

em Chaves e Urgência Básica em Lamego. Ao longo do ano de 2020 foram realizados 130.788 

atendimentos, valor inferior em 28,7% ao ano homólogo. A redução registada teve maior impacto no 

SU de Pediatria de Vila Real -46,3% e no S.U. de Pediatria de Chaves - 50,9%. 

 

Atendimentos nos serviços de urgência 

LOCAL           2019                   2020 Δ 19/20 Δ (%) 
19/20 

S.U. VILA REAL - Geral 63.505 49.193 -14.312 -22,5% 

S.U. VILA REAL - Pediátrica 18.281 9.823 -8.458 -46,3% 

S.U. VILA REAL - Obstétrica 4.786 5.761 975 20,4% 

S.U. CHAVES - Geral 44.492 31.922 -12.570 -28,3% 

S.U. CHAVES - Pediátrica 9.937 4.884 -5.053 -50,9% 

S.U. LAMEGO 42.417 29.205 -13.212 -31,1% 

TOTAL 183.418 130.788 -52.630 -28,7% 

Tabela – 6 
 

A afluência média diária reduziu de 503 em 2019 para 357 em 2020, registando menos 52.630 
episódios anuais (- 28,7%). 
 

 

Frequência e média diária 
LOCAL           2019                    2020 Δ (%) 

19/20 
S.U. VILA REAL - Geral 174 134 -23,0% 

S.U. VILA REAL - Pediátrica 50 27 -46,0% 

S.U. VILA REAL - Obstétrica 13 16 23,1% 

S.U. CHAVES - Geral 122 87 -28,7% 

S.U. CHAVES - Pediátrica 27 13 -51,9% 

S.U. LAMEGO 116 80 -31,0% 

TOTAL 503 357 -29,0% 

               Tabela – 7 
 

 

Destacam-se grandes variações em relação à típica acessibilidade sazonal. A partir do mês de 

fevereiro, coincidindo com a severidade da pandemia COVID 19, verifica-se uma grande redução na 

acessibilidade à urgência. 
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Gráfico - 4 

 
Se analisarmos a afluência por turnos, poderemos verificar que se mantém a tendência do ano de 

2019, com uma procura maior em todas as urgências das 8h às 16 h, seguida das 16h às 24h, 

representando respetivamente 56,7% e 36,3% do total dos atendimentos, representando o turno das 

0h às 8 horas apenas 10% da afluência. 

 

Turno        00 - 08 Horas     08 - 16 Horas     16 - 24 Horas 

LOCAL     2019          2020   2019    2020   2019    2020 

S.U. VILA REAL - Geral 5.668 4.251 35.032 27.385 22.793 17.547 

S.U. VILA REAL - Pediátrica 1.327 753 7.921 4.354 9.033 4.716 

S.U. VILA REAL - Obstétrica 553 613 2.439 3.526 1.794 1.622 

S.U. CHAVES - Geral 3.729 2.728 26.043 18.567 14.719 10.627 

S.U. CHAVES - Pediátrica 403 234 5.247 2.661 4.287 1.989 

S.U. LAMEGO 3.648 2.443 22.517 15.679 16.252 11.083 

TOTAL 15.328 13.042 99.199 74.192 68.878 47.584 

Tabela – 8 

 
O tempo médio de permanência no serviço de urgência aumentou em cerca de 35 minutos de 

2019 para 2020 passando para um tempo médio de 3 horas e 51 minutos. Ao analisarmos os diferentes 

locais poderemos constatar que houve sobretudo um acréscimo de tempo significativo devido à maior 

redução de casos menos graves e ao aumento do tempo de espera pelos resultados das análises de 

rastreio ao COVID19. 

 
Tempo médio de permanência no S. U. (horas : minutos) 

LOCAL           2019                   2020 Δ (%) 
19/20 

S.U. VILA REAL - Geral 4:09 4:45 14,5% 

S.U. VILA REAL - Pediátrica 2:33 2:40 4,6% 

S.U. VILA REAL - Obstétrica 3:37 4:13 16,6% 

S.U. CHAVES - Geral 3:29 3:45 7,7% 

S.U. CHAVES - Pediátrica 1:28 1:49 23,9% 

S.U. LAMEGO 2:29 3:10 27,5% 

TOTAL 3:16 3:51 17,9% 

                Tabela – 8 
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Os principais destinos de alta dos doentes que foram atendidos no CHTMAD em 2020 foram 

“Exterior não referenciado” com 64,0%, “Centro de Saúde” com 15,2% e “Serviço de Internamento” 

com 11,9% e consulta externa 4,3% dos destinos das altas. Os utentes que tiveram como destino 

“Abandono” representaram 1,0% dos atendimentos. 

 

Caraterização dos episódios de urgência 

        Tabela – 9 

 
A proveniência dos utentes que recorreram às urgências do CHTMAD, concentra-se sobretudo em 

3 concelhos (Chaves, Vila Real, e Lamego) concelhos mais populosos e onde se situam os três hospitais, 

que representaram em 2020 cerca de 49,6% das admissões às urgências: Chaves – 26.135; Vila Real – 

22.462; Lamego – 16.298. 

Será de realçar que apesar de Resende não fazer oficialmente parte da área de referência do 

CHTMAD, a sua população dirige-se à Urgência de Lamego em volume bastante superior a concelhos 

como Cinfães, Moimenta da Beira, Tabuaço, Sernancelhe e Penedono, significativo é também o número 

de utentes do distrito de Bragança em especial da região sul deste distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino dos atendimentos no S. U. 

  2019  2020 
         número                     %      número                       % 
Exterior não referenciado 132.883 72,4 83.665 64,0 

ARS-Centro de Saúde 17.744 9,7 19.921 15,2 

Serviço de Internamento 17.439 9,5 15.574 11,9 

Consulta Externa 7.599 4,1 5.665 4,3 

Abandono 2.313 1,3 1.350 1,0 

Outro Hospital 2.208 1,2 1.496 1,1 

Outros 3.228 1,8 3.123 2,4 

TOTAL 183.414 100,0 130.794 100,0 
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Proveniência dos utentes ao S. U. (por episódios)   

LOCAL DE RESIDÊNCIA       2019                2020 Δ  
19/20 

Δ (%) 
19/20 

PESO(%) 
2020 

CONCELHOS DE VILA REAL      

ALIJÓ 5.220 4.466 -754 -14,4 3,4 

BOTICAS 3.742 2.315 -1.427 -38,1 1,8 

CHAVES 37.506 26.135 -11.371 -30,3 20,0 

MESÃO FRIO 2.381 1.675 -706 -29,7 1,3 

MONDIM DE BASTO 2.831 1.985 -846 -29,9 1,5 

MONTALEGRE 2.540 1.874 -666 -26,2 1,4 

MURÇA 3.879 2.819 -1.060 -27,3 2,2 

PESO DA RÉGUA 9.271 7.343 -1.928 -20,8 5,6 

RIBEIRA DE PENA 2.915 1.961 -954 -32,7 1,5 

SABROSA 3.779 2.767 -1.012 -26,8 2,1 

STA MARTA PENAGUIÃO 4.602 3.315 -1.287 -28,0 2,5 

VALPAÇOS 10.659 7.655 -3.004 -28,2 5,9 

VILA POUCA DE AGUIAR 5.900 4.642 -1.258 -21,3 3,5 

VILA REAL 31.714 22.462 -9.252 -29,2 17,2 

TOTAL VILA REAL 126.939 91.414 -35.525 -28,0 69,9 

CONCELHOS DE VISEU-NORTE      

ARMAMAR 3.954 2.741 -1.213 -30,7 2,1 

CINFÃES 152 65 -87 -57,2 0,0 

LAMEGO 24.351 16.298 -8.053 -33,1 12,5 

MOIMENTA DA BEIRA 748 622 -126 -16,8 0,5 

PENEDONO 31 19 -12 -38,7 0,0 

RESENDE 3.430 2.683 -747 -21,8 2,1 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 2.966 2.263 -703 -23,7 1,7 

SERNANCELHE 63 88 25 39,7 0,1 

TABUAÇO 2.054 1.419 -635 -30,9 1,1 

TAROUCA 6.316 4.216 -2.100 -33,2 3,2 

TOTAL VISEU-NORTE 44.065 30.414 -13.651 -31,0 23,3 

OUTROS DISTRITOS      

BRAGANÇA 3.711 2.934 -777 -20,9 2,2 

PORTO 2.891 2.421 -470 -16,3 1,9 

VISEU-CENTRO/SUL 1.160 877 -283 -24,4 0,7 

BRAGA 766 489 -277 -36,2 0,4 

OUTROS 3.886 2.234 -1.652 -42,5 1,7 

TOTAL OUTROS DISTRITOS 12.414 8.955 -3.459 -27,9 6,8 

TOTAL CHTMAD 183.418 130.783 -52.635 -28,7 100,0 

Tabela – 10 

 

A Urgência Geral 
 
A Triagem de Manchester é praticada em todos os serviços de urgência permitindo deste modo 

avaliar a prioridade dos utentes que acorrem às urgências. 

De destacar o elevado número de episódios considerados como verdes, azuis e brancos em Vila 

Real (39,4%) de notar que os amarelos representaram mais de 55 % no SU de Lamego e de Chaves. 
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Urgências por cor   

  2019 2020 Δ  
19/20 

Δ (%) 
19/20 

PESO(%) 
2020 

LOCAL COR    
 Vermelho 252 186 -66 -26,2 0,3 

 Laranja 10.311 8.325 -1.986 -19,3 12,9 

 Amarelo 45.187 30.758 -14.429 -31,9 47,5 

 Verde 24.732 18.508 -6.224 -25,2 28,6 

 Azul 622 521 -101 -16,2 0,8 

 Branco s/cor 5.416 6.480 1.064 19,6 10,0 

VILA REAL 86.520 64.778 -21.742 -25,1 100 

 Vermelho 102 87 -15 -14,7 0,2 

 Laranja 4.112 3.132 -980 -23,8 8,5 

 Amarelo 29.569 20.461 -9.108 -30,8 55,6 

 Verde 18.829 11.322 -7.507 -39,9 30,8 

 Azul 521 464 -57 -10,9 1,3 

 Branco s/cor 2.337 1.337 -1.000 -42,8 3,6 

CHAVES 54.425 36.803 -17.622 -32,4 100 

 Vermelho 122 151 29 23,8 0,5 

 Laranja 4.164 2.899 -1.265 -30,4 9,9 

 Amarelo 29.368 16.585 -12.783 -43,5 56,8 

 Verde 7.891 8.637 746 9,5 29,6 

 Azul 75 127 52 69,3 0,4 

 Branco s/cor 797 804 7 0,9 2,8 

LAMEGO 42.417 29.203 -13.214 -31,2 100 

        Tabela – 11 

 

1. 4 - 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 tinha mantido até 2018 um crescimento do número de episódios de hospital de dia, 

conforme gráfico - 5, mas em 2019 e 2020 verificou-se uma variação inversa, em resultado da 

redução/alteração de registos de Psiquiatria e Pedopsiquiatria. 

 

 
          Gráfico - 5 
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A tabela - 12 evidencia uma redução global de -5,0% no total das sessões de hospital de dia. É de 

destacar a redução de mais de 38% face ao ano anterior nas sessões de hospital de dia de Psiquiatria. 

 
Sessões de hospital de dia por tipologia      2019   2020 Δ 

19/20 
Δ (%) 
19/20 

Sessões com GDH 10.506 10.646 140 1,3 
Sessões com preço majorado 1.571 1.360 -211 -13,4 
Sessões com radioterapia 12.712 11.498 -1.214 -9,6 

Sessões com hemodiálise 17.916 18.675 759 4,2 

Outras sessões 12.852 10.611 -2.241 -17,4 

Total 55.557 52.790 -2.767 -5,0 

   Tabela – 12 

Uma análise mais detalhada no quadro seguinte, mostra um aumento significativo na 

administração de Imunomoduladores, uma redução em todos os outros tipos de tratamento, exceto na 

nefrologia, em que se verificou um acréscimo de 4,1% de sessões de hemodiálise. As sessões geradoras 

de GDH são quase exclusivamente as de quimioterapia. 

 

Sessões de hospital de dia por especialidade   

                2019               2020  

ESPECIALIDADE SESSÕES SESSÕES/ 
DOENTE 

SESSÕES SESSÕES/ 
DOENTE 

Δ 19/20 Δ (%) 
19/20 

Hematologia 4.861 6,4 4.827 5,9 -34 -0,7 

Imunohemoterapia 559 2,5 499 2,5 -60 -10,7 

Imunomoduladores 807 6,0 991 5,4 184 22,8 

Nefrologia 17.943 103,7 18.675 115,3 732 4,1 

Oncologia 13.803 6,6 13.252 7,1 -551 -4,0 

Psiquiatria 2.257 14,6 1.393 10,2 -864 -38,3 

Radioterapia 12.750 22,3 11.545 22,5 -1.205 -9,5 

Outros procedimentos 2.575 3,3 1.608 1,9 -967 -37,6 

TOTAL 55.557 11,3 52.790 11,1 -2.767 -5,0 

    Tabela – 13 

No seu conjunto as especialidades que representam um peso maior no número de sessões 

realizadas são a Nefrologia, a Oncologia e a Radioterapia, que, no seu conjunto, representam 82,3% da 

atividade desta linha de produção. 

 

 

 

 

1. 5 – Tratamentos de radioterapia 
 

Os tratamentos de Radioterapia são efetuados quer no âmbito de hospital de dia quer para doentes 

que se encontram internados podendo ser classificados por simples ou complexos. 

No ano 2020 houve uma redução de tratamentos devido à ausência de 1 médico o que significou uma 

diminuição de quase 10% nos tratamentos realizados. 
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Tratamentos de radioterapia 

TIPO 2019 2020 Δ  
19/20 

Δ (%) 
19/20 

Simples 9.102 7.982 -1.120 -12,30 

Complexos 3.610 3.553 -57 -1,58 

TOTAL 12.712 11.535 -1.177 -9,26 

Tabela – 14 

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 

 

No global constata-se uma redução significativa de 9,26% de tratamentos de radioterapia. 

 

 

1 . 6 – Ambulatório médico / cirúrgico 
 

Os episódios de ambulatório podem ser classificados como GDH 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. 

 

Para o total do ano 2020 prevê-se um decréscimo nos GDHs médicos (-1,2%) e nos GDHs 

cirúrgicos (-24,8%) como se poderá verificar no quadro seguinte. 

 

GDHs ambulatório 2019 2020 Δ 20-19 Δ (%) 
20/19 

GDHs Médicos 13.112 12.955 -157 -1,2 

GDHs Cirúrgicos 7.322 5.503 -1.819 -24,8 

Total GDHs 20.434 18.458 -1.976 -9,7 

Tabela – 15 
 

Nos GDHs Médicos o contributo mais relevante deveu-se aos tratamentos de quimioterapia 

oncológica. 

No que se refere aos GDHs cirúrgicos de ambulatório, o decréscimo de atividade resultou 

sobretudo da redução da atividade programada com a redução dos tempos de bloco, devido à 

paralisação da atividade cirúrgica programada por via da COVID 19. 

As especialidades que tiveram mais peso relativo no CHTMAD em 2020 no total das cirurgias de 

ambulatório foram Oftalmologia (42,3%), a Cirurgia Geral (24,2%) e Ortopedia (16,7%). No seu 

conjunto representam 83,2% do total dos GDHs Cirúrgicos de Ambulatório. 
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1 . 7 – Internamento 

 
Em 2020 verificou-se uma redução de -13,4% da atividade assistencial de internamento 

essencialmente provocada pelos efeitos da pandemia na atividade programada. 

Esta redução de número de altas em conjunto com um pequeno aumento da demora média 

implicou uma redução da taxa de ocupação de (-10,3%). 

A taxa de mortalidade cresceu também de 7,1% para 8,6%, como efeito da pandemia. 

 

Internamentos 

INDICADORES       2019      2020   Δ 
  19/20 

Δ (%)  
19/20 

Lotação média anual (sem 
berços) 

575 565 -10 -1,7% 

Lotação do berçario 18 18 0 0,0% 

Nº de altas 25.873 22.588 -3.285 -12,7% 

Nº de altas (sem recém-nascidos) 24.796 21.480 -3.316 -13,4% 

Demora Média (dias) 7,42 7,65 0,23 3,1% 

Taxa de ocupação 87,5 78,5 -9,0 -10,3% 

Doentes saídos por cama 43,12 39,98 -3,14 -7,3% 

Taxa de mortalidade 7,1% 8,6% 1,5 21,1% 

Tabela – 16 
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Movimento de doentes 

 
O indicador doentes saídos reflete a atividade global, independentemente do destino do doente, 

aquando da saída do serviço, o indicador “altas” releva o movimento exclusivo de doentes que tiveram 

como destino o exterior do hospital. O quadro seguinte ilustra a atividade das especialidades/serviços 

de internamento distinguindo a atividade realizada entre doentes saídos e altas. 

 

                                                              Doentes saídos Altas  

SERVIÇO        2019              2020        Δ (%)       
      19/20 

     2019               2020        Δ  (%) 
19/20 

Cardiologia 1.300 1.252 -3,7 1.208 1.168 -3,3 
Cérebro Vasculares 393 370 -5,9 340 307 -9,7 

Cirurgia Geral 3.828 3.469 -9,4 3.496 3.144 -10,1 

Cirurgia Maxilo-Facial 149 101 -32,2 139 97 -30,2 

Cirurgia Plástica 93 86 -7,5 90 80 -11,1 

Cirurgia Vascular 72 88 - - 66 80 - - 

Doenças Infeciosas 15 112 646,7 12 15 25,0 

Gastrenterologia 3 8 166,7 3 8 166,7 

Ginecologia 694 552 -20,5 685 541 -21,0 

Hematologia 443 380 -14,2 407 346 -15,0 

Medicina Interna 9.279 8.220 -11,4 8.299 7.369 -11,2 

Nefrologia 299 266 -11,0 273 250 -8,4 

Neonatologia         232  199 -14,2 200 160 -20,0 

Neurologia 834 553 -33,7 710 471 -33,7 

Obstetrícia 1.471 1.425 -3,1 1.446 1.394 -3,6 

Oftalmologia 42 31 -26,2 41 29 -29,3 

Oncologia 563 465 -17,4 521 421 -19,2 

Ortopedia 2.663 2.261 -15,1 2.594 2.166 -16,5 

Otorrinolaringologia 561 451 -19,6 523 439 -16,1 

Pediatria 1.281 753 -41,2 1.256 745 -40,7 

Pedopsiquiatria 1  -100,0 1  -100,0 

Pneumologia 901 759 -15,8 800 699 -12,6 

Psiquiatria 345 298 -13,6 328 283 -13,7 

U.C.I.C 743 738 -0,7 198 220 11,1 

U.C.I.P. 332 365 9,9 66 72 9,1 

U.C. Intermédios 457 291 -36,3 39 22 -43,6 

Urologia 697 598 -14,2 669 565 -15,5 

U.C. Paliativos 389 400 2,8 386 389 0,8 

Berçário 1.192 1.205 1,1 1.077 1.108 2,9 

Tabela – 17 

 

As reduções mais significativas nos doentes saídos, foram registadas nos seguintes 

serviços/especialidades: 

 

 Pediatria (-41,2% / -528 episódios); 

 Neurologia (-33,7% / -281 episódios); 

 Ortopedia (-15,1%/ - 402 episódios); 
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 Medicina Interna (-11,4% / -1.059 episódios); 

 Cirurgia Geral (-9,4% / -359 episódios). 

 

Demora média 
 
A demora média em 2020 apresentou uma redução relativamente ao ano anterior, mas ao 

analisar este indicador por serviço verificamos que existiram algumas variações significativas. 

 

Demora média 

SERVIÇO                2019   2020              Δ  
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Cardiologia 3,8 3,3 -0,5 -13,2 

Cérebro Vasculares 9,6 8,3 -1,3 -13,5 

Cirurgia Geral 6,2 6,1 -0,1 -1,6 

Cirurgia Maxilo-Facial 4,5 3,5 -1,0 -22,2 

Cirurgia Plástica 11,4 10,4 - - - - 

Cirurgia Vascular  7,2 7,2 - - 

Doenças Infeciosas 13,9 1,8 - - - - 

Gastrenterologia 3,3 3,6 0,3 9,1% 

Ginecologia 3,9 3,9 0,0 0,0 

Hematologia 8,7 8,6 -0,1 -1,1 

Medicina Interna 7,8 7,8 0,0 0,0 

Nefrologia 8,1 9,9 1,8 22,2 

Neonatologia 5,7 6,4 0,7 12,3 

Neurologia 4,4 5,3 0,9 20,5 

Obstetrícia 2,9 2,7 -0,2 -6,9 

Oftalmologia 2,6 2,7 0,1 3,8 

Oncologia 8,1 8,3 0,2 2,5 

Ortopedia 7,7 7,6 -0,1 -1,3 

Otorrinolaringologia 3,6 4,1 0,5 13,9 

Pediatria 3,1 3,3 0,2 6,5 

Pedopsiquiatria 46,0  -46,0 -100,0 

Pneumologia 8,6 8,8 0,2 2,3 

Psiquiatria 20,3 27,4 7,1 35,0 

U.C.I.C 2,9 2,7 -0,2 -6,9 

U.C.I.P. 6,0 7,6 1,6 26,7 

U.C. Intermédios 2,8 3,1 0,3 10,7 

Urologia 6,4 5,5 -0,9 -14,1 

U.C. Paliativos 11,0 9,8 -1,2 -10,9 

Berçário 2,4 2,4 0,0 0,0 

 

Tabela – 18 

 

Face ao verificado em 2020, constata-se que os acréscimos mais significativos no tempo médio 

de internamentos dos doentes ocorreram em: 

 

 Psiquiatria (+7,1 dias); 

 Nefrologia (+1,8 dias); 

 U.C.I.P. (+1,6 dias). 

 

Em relação às reduções do tempo de internamento mais significativas, destacaram-se: 
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 Doenças Infeciosas (-12,1 dias); 

 Cérebro Vasculares (-1,3 dias); 

 Cuidados Paliativos (-1,2 dias). 

 
 

Tipologia e complexidade dos doentes internados 
 

No quadro seguinte podemos constatar que no CHTMAD se verificou uma redução dos GDHs Cirúrgicos 

programados (-14,1%) tendo-se verificado também uma redução do acesso ao exterior para realização 

de cirurgias com tempo de espera elevado. 

 

Internamento 

INDICADOR      2019     2020 Δ 
19/20 

Δ (%) 
19/20 

Doentes saídos com alta 25.871 22.593 -3.278 -12,7 

GDHs 25.572 22.004 -3.568 -14,0 

GDHs Médicos 18.095 15.107 -2.988 -16,5 

GDHs Médicos (C. Paliativos) 349 353 4 1,1 

GDHs Cirúrgicos Programados (inclui *) 4.106 3.526 -580 -14,1 

GDHs Cirúrgicos Urgentes 3.022 3.018 -4 -0,1 

(*) GDHs Cirúrgicos Ent. Externas SIGIC 296 214 -82 -27,7 

Tabela – 19 

 

Os GDHs médicos continuam a ter um peso de aproximadamente 70% do total dos GDHs, no entanto 

tiveram uma variação negativa muito significativa face ao ano anterior (-16,5%). 

 

Índice de CASE-MIX 

 
Com a introdução da nova versão do agrupador de GDH, All Patient DRG (APR) em 2016, bem como 

com a alteração do ICD9 para o ICD10 em 2017, é possível ter referência anual comparativa relativa 

aos últimos 2 anos. 

             2019        2020 

TIPO GDH (codificados) GDHs ICM GDHs ICM 

GDHs 25.572 0,904 22.004 1,047 

GDHs Médicos 18.095 0,720 15.107 0,828 

GDHs Médicos (C. Paliativos) 349 1,067 353 1,253 

GDHs Cirúrgicos Programados 4.106 1,126 3.526 1,202 

GDHs Cirúrgicos Urgentes 3.022 1,627 3.018 1,772 

Tabela – 20 

 

      Tendo em consideração a natureza dos GDHs podemos verificar que os GDHs cirúrgicos apresentam 

um ICM muito superior ao dos GDHs Médicos, contudo de entre estes podemos constatar que os 

urgentes representam 46,1% da atividade cirúrgica e têm um ICM superior. 
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  Em termos globais verifica-se um aumento do ICM, devido sobretudo ao acréscimo da complexidade 

dos doentes cirúrgicos intervencionados. O crescimento verificado nos vários ICM em 2020, poderá ter 

impacto positivo no financiamento da atividade do CHTMAD, quando no futuro for adotado o ICM de 

2020 na remuneração da produção de GDH médicos e cirúrgicos em novos Contratos Programa. 

Este fator poderá contribuir positivamente para a sustentabilidade financeira desta instituição, mas 

até que tal se verifique o CHTMAD está a ser subfinanciado tendo em conta o crescente nível de 

complexidade que vem atingindo. 

 

Grupos de diagnóstico Homogéneo (GDH) 

 

      O quadro seguinte contém a análise dos 10 GDHs mais frequentes, que representam cerca de 30% 

dos GDHs produzidos. Foram excluídos os GDHs referentes aos recém-nascidos e partos (GDHs 540, 

560 e 640) que representam cerca de 10% do total. 

As patologias associadas a problemas respiratórios e circulatórios representaram as principais causas 

de internamento em 2020. 

 

GDH DESIGNAÇÃO EPISÓDIOS DEMORA 
MÉDIA 

MÉDIA 
ETÁRIA 

139 Outras pneumonias 750 8,5 73,9 

720 Septicemia e/ou infeções disseminadas 713 10,3 80,1 

194 Insuficiência cardíaca 697 8,9 80,8 

144 Sinais, sintomas e/ou diagnósticos minor 
respiratórios 

527 6,7 76,1 

463 Infeções do rim e/ou vias urinárias 510 7,8 74,6 

45 Acidente vascular cerebral e/ou oclusão pré-
cerebral com enfarte 

389 11,9 77,3 

140 Doença pulmonar obstrutiva crónica 359 8,3 78,2 

284 Perturbações da vesicula e/ou vias biliares 344 6,6 74,9 

301 Substituição da articulação da anca 300 9,3 73,9 

308 Procedimentos na anca e/ou fémur por 
traumatismo exceto substituição da 
articulação 

292 10,9 81,5 

Tabela – 21 

 
É digno de realce, para além do tipo de patologias tratadas, a elevada média etária dos pacientes. 

A insuficiência cardíaca e os AVC, com 1.086 episódios tratados, justificam a necessidade de 

investimentos na área da cardiologia radiologia de intervenção e cirurgia vascular. A instituição tem 

que ser dotada de meios técnicos e humanos que a capacitem uma resposta atempada e completa deste 

tipo de patologias, muito prevalentes numa vasta área geográfica de baixa densidade e com uma 

população dispersa e muito idosa. 
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1. 8 – Atividade Cirúrgica 
 

 

A atividade cirúrgica em 2020 atingiu o valor de 12.002 episódios correspondendo a cerca de 

17.000 procedimentos cirúrgicos. Representou este volume de atividade um decréscimo de 18,7% face 

ao ano 2019. 

Do total de cirurgias realizadas, cerca de 18,4% foram urgentes, pelo que as programadas foram 

9.792 intervenções cirúrgicas. 

 

Cirurgias por especialidades    

ESPECIALIDADE       2019        2020 Δ (%) 
19/20 

PESO 
 % 2020 

Angiologia e Cirurgia Vascular 200 226 13,0 1,9 

Cirurgia Geral 3.620 3.162 -12,7 26,3 

Cirurgia Maxilo-Facial 308 168 -45,5 1,4 

Cirurgia Pediátrica  9 - 0,1 

Cirurgia Plástica 118 84 -28,8 0,7 

Dermatologia  68 - 0,6 
Ginecologia 1.429 1.057 -26,0 8,8 
Obstetrícia 540 581 7,6 4,8 

Oftalmologia 4.044 2.684 -33,6 22,4 

Ortopedia 3.558 3.075 -13,6 25,6 

Otorrinolaringologia 620 557 -10,2 4,6 
Urologia 332 331 -0,3 2,8 
TOTAL 14.769 12.002 -18,7 100 

Tabela – 22 

 
Como se pode verificar no quadro abaixo, houve uma redução acentuada da atividade cirúrgica, 

principalmente justificada pela quebra da produção base, que se reduziu em 2.405 episódios, de 8.729 

para 6.324. 

 

 
 

          Gráfico - 6 
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A especialidade com mais intervenções cirúrgicas realizadas foi Cirurgia Geral com 3.162 

intervenções (26,3% do total das cirurgias), seguida de Ortopedia (25,6%) e Oftalmologia (22,4%). 

A única especialidade que em 2020 aumentou a sua atividade foi Cirurgia Vascular com mais 13,0%. 

 

Produção cirúrgica programada 
 
A atividade cirúrgica diminuiu em ambulatório (-25,9%) e em convencional (-11,7%). A redução 

inferior em convencional fez com que o rácio de ambulatorização descesse. A maioria das especialidades 

manteve ou desceu o seu rácio. 

 

 
Cirurgias Programadas   

    AMBULATÓRIO CONVENCIONAL % AMB. 

ESPECIALIDADE   2019    2020 Δ (%) 
19/20 

    2019    2020 Δ (%) 
19/20 

2019 2020 

Angio. Cirurgia Vascular 107 126 17,8 91 78 -14,3 54,0 61,8 

Cirurgia Geral 1.886 1.523 -19,2 1.161 1.092 -5,9 61,9 58,2 

Cirurgia Maxilo-Facial 175 81 -53,7 129 83 -35,7 57,6 49,4 

Cirurgia Plástica 43 26 -39,5 72 58 -19,4 37,4 31,0 

Cirurgia Pediátrica   -  9 - - - 

Dermatologia  68 -   -   

Ginecologia 862 591 -31,4 522 433 -17,0 62,3 57,7 

Oftalmologia 3.987 2.657 -33,4 57 27 -52,6 98,6 99,0 

Ortopedia 1.203 1.046 -13,1 1.237 1.020 -17,5 49,3 50,6 

Otorrinolaringologia 224 167 -25,4 387 377 -2,6 36,7 30,7 

Urologia   - 326 330 1,2 0,0 0,0 

TOTAL 8.487 6.285 -25,9 3.972 3.507 -11,7 68,1 64,2 

Tabela – 23 

 
A produção cirúrgica de ambulatório reduziu para 64,2% do total das cirurgias programadas, contrastando 

com a evolução dos últimos anos. 

 

Oftalmologia com 99,0%, Cirurgia Vascular (61,8%), Cirurgia Geral (58,2%), Ortopedia (50,6%) e 

Ginecologia (57,7%) têm sido os grandes impulsionadores deste rácio. Estas especificidades contribuem para 

a uma melhor prestação em ambulatório pelas excelentes condições operatórias da Unidade de Lamego, que 

pretendemos replicar na unidade da Chaves com o novo Bloco Operatório, também com perfil de ambulatório. 
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 Gráfico - 7 

Produção cirúrgica adicional 
 
O peso da produção adicional no total da produção programada aumentou de 30% para 35,4% 

apesar da redução de 272 cirurgias. Enquanto a produção base reduziu 27,6% a produção adicional 

desceu 7,3%. 

A produção adicional teve uma redução principalmente devido à redução da atividade da 

Oftalmologia, que realizou em 2020 nesta modalidade 1.642 cirurgias (-609 que no ano anterior). 

 

Cirurgias Programadas   

    PRODUÇÃO BASE PRODUÇÃO ADICIONAL % ADICIONAL 

ESPECIALIDADE 2019 2020 Δ (%) 
19/20 

2019 2020 Δ (%) 
19/20 

2019 2020 

Angiol. Cir. Vascular 198 194 -2,0  10 - 0 4,9 

Cirurgia Geral 2.620 1.956 -25,3 427 659 54,3 14,0 25,2 

Cirurgia Maxilo-Facial 304 164 -46,1   - 0 0 

Cirurgia Pediátrica  9 -   - 0 0 

Cirurgia Plástica 115 80 -30,4  4 - 0 4,8 

Dermatologia  68 -   - 0 0 

Ginecologia 1.384 1.024 -26,0   - 0 0 

Oftalmologia 1.793 1.042 -41,9 2.251 1.642 -27,1 55,7 61,2 

Ortopedia 1.388 1.027 -26,0 1.052 1.039 -1,2 
 

43,1 50,3 

Otorrinolaringologia 601 527 -12,3 10 17 - 1,6 3,1 

Urologia 326 233 28,5  97 - 0 29,4 

TOTAL 8.729 6.324 -27,6 3.740 3.468 -7,3 30,0 35,4 

Tabela – 24 

De destacar que em 2020 as especialidades de Cirurgia Geral (+232 cirurgias) e de Urologia (+97 

cirurgias) aumentaram a sua produção adicional em 54,3% e 100% respetivamente, enquanto 

reduziam a produção base em -664 e -93 cirurgias respetivamente. A Ortopedia viu também a sua 

produção base reduzir-se em -311 episódios e a produção adicional em apenas -13 episódios. 
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Produção cirúrgica urgente 

 
Na produção cirúrgica urgente, verificou-se uma pequena redução de -4,3% em coerência com 

a redução verificada no número de doentes que acederam ao serviço de urgência. 

As especialidades que realizaram o maior número de intervenções cirúrgicas urgentes foram: 

Ortopedia, Obstetrícia e Cirurgia Geral. 

Só a Cirurgia Vascular aumentou a atividade cirúrgica urgente em 20 episódios, as restantes 

reduziram-na. 

 

 

Cirurgias urgentes  

ESPECIALIDADE       2019    2020 Δ (%) 
19/20 

PESO % 
2020 

Angiol. e Cirurgia Vascular 2 22 1000,0 1,0 

Cirurgia Geral 573 547 -4,5 24,8 

Cirurgia Maxilo-Facial 4 4 0,0 0,2 

Cirurgia Plástica 3 0 - 0,0 

Ginecologia 45 33 -26,7 1,5 

Obstetrícia 540 581 7,6 26,3 

Oftalmologia 1 0 - 0,0 

Ortopedia 1.118 1.009 -9,7 45,7 

Otorrinolaringologia 19 13 -31,6 0,6 

Urologia 6 1 -83,3 0,0 

TOTAL 2.310 2.210 -4,3 100 

Tabela – 25 

 

Lista de inscritos para Cirurgia (LIC) 
 
O número de utentes em LIC no final de 2020 baixou 6,2% face ao ano anterior. O tempo médio 

que esses doentes estavam em espera também aumentou 41 dias face a data homóloga. 

O CHTMAD registou 11.308 novas inscrições na LIC durante 2020 e no final do ano existiam 

4.178 doentes inscritos a aguardar cirurgia. De todos os doentes inscritos em LIC, 1.257 (30,1%) 

ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantido, quase duplicando o valor do final de 2019. 

 

LISTA DE INSCRITOS PARA CIRURGIA (SIGLIC) 
 

 

 final de 
2019 

final de 
2020 

Δ  
19/20 

Δ (%) 
19/20 

utentes em LIC 4.456 4.178 -278 -6,2% 

entradas em LIC no ano 14.314 11.308 -3.006 -21,0% 

Média Tempo de Espera LIC (dias) 133 174 41 30,8% 

Mediana Tempo de Espera LIC (dias) 90 105 15 16,7% 

utentes em LIC fora TMRG 633 1.257 624 98,6% 

Portaria 153/2017 de 4 de maio 

Tabela – 26 
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A especialidades de Cirurgia Plástica representou um maior aumento do número de doentes em 

LIC em 2020 (+96). Por outro lado, ORL e Ortopedia, foram as especialidades que mais reduziram os 

doentes inscritos, -168 e -98 respetivamente. 

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 

intervencionados em outras instituições de saúde 311 doentes o que representa uma variação de -

35,9% em relação a 2019. Cerca de 32% destes doentes eram de Ortopedia e os restantes distribuem-

se principalmente por Oftalmologia e ORL. 

 

Doentes intervencionados no exterior   

ESPECIALIDADE          2019          2020 Δ 
19/20 

 

2020 
(%) 

Ortopedia 170 98 -72 32 

Oftalmologia 151 75 -76 24 

Otorrinolaringologia 46 51 5 16 

Cirurgia Geral 59 38 -21 12 

Urologia 32 27 -5 9 

Cirurgia Plástica 22 9 -13 3 

Cirurgia Vascular 5 9 4 3 

Ginecologia  4 4 1 

TOTAL 485 311 -174 100 

Tabela – 27 

 

O rácio de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado foi de 78,6% tendo este indicador 

piorado face a 2019 em que 81,0% foram intervencionados dentro do tempo adequado. 

As especialidades de ORL com (41,5%) e Urologia com (42,7%) são aquelas que apresentam 

uma menor percentagem de doentes tratados dentro do tempo definido como adequado. 

 

Doentes tratados em tempo adequado 

ESPECIALIDADE        2019     2020 Δ (%) 
19/20 

Cirurgia Geral 88,2% 86,1% -2,1 

Cirurgia Maxilo Facial 100,0% 90,9% -9,1 

Cirurgia Plástica 45,8% 63,9% 18,1 

Cirurgia Vascular 65,6% 71,1% 5,5 

Dermatologia - 100,0% - 

Ginecologia 99,5% 90,2% -9,3 

Oftalmologia 75,1% 83,0% 7,9 

Ortopedia 78,2% 74,2% -4,0 

Otorrinolaringologia 60,1% 41,5% -18,6 

Urologia 73,3% 42,7% -30,6 

TOTAL 81,0% 78,6% -2,4 

Tabela – 28 
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1. 9 – Bloco de Partos 
 

Registou-se um aumento de 30 partos face ao ano anterior, realizaram-se 1.187 partos, que 

representam 1.207 nascimentos. 

A tendência de descida dos partos, desde 2015, acompanha a evolução demográfica da região, e 

a redução da população jovem residente. 

A abertura das novas unidades privadas de saúde em Vila Real, contribuí também para a redução 

de partos no CHTMAD. 

A construção do novo Bloco de Partos continua um projeto adiado, com o atual Bloco há mais de 

30 anos sem requalificação. O novo Bloco de Partos continua a aguardar autorização das Tutelas da 

Saúde e Finanças para ser concursado, apesar de o projeto estar finalizado. 

 

Gráfico – 8 
 

Verificou-se uma percentagem de cesarianas de 42,6%, superior à dos últimos anos. 

Tipo de Parto 2019 2020 Δ 
19/20 

Δ (%) 
19/20 

Eutócico 496 450 -46 -9,3 
Distócico 225 231 6 2,7 
Distócico cesariana 436 506 70 16,1 
TOTAL DE PARTOS 1.157 1.187 30 2,6 

Tabela – 29 

A caracterização dos partos por idade das parturientes revela um aumento da idade média. Em 2014, 

44% das parturientes tinham idade até 30 anos, em 2020 este valor representava 36,3%. 

Gráfico – 9 
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1. 10 - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDTs) 

 

 

A produção interna de (MCDTs) apresentou, em termos absolutos, uma redução de cerca de 6,1% 

face a 2019. Esta redução verificou-se nos exames de diagnóstico e nas análises clinicas. 

 

MCDTs Realizados     2019      2020 Δ (%) 
19/20 

MCDTs (exames) 837.296 763.952 -8,8 

MCDTs (análises) 3.504.781 3.314.976 -5,4 

Tabela – 30 

 
Os pedidos de MCDTs solicitados pelas diferentes especialidades foram assim distribuídos: 

consulta (39,2%), urgência (25,7%) e internamento (27,8%). Representaram 92,7% do total dos atos 

realizados. 

No quadro seguinte podemos consultar a variação da requisição de MCDTs por módulo de 

atividade entre 2019 e 2020. 

 

REQUISITANTES (exames)         2019           2020                  Δ (%) 
                19/20 

 

      PESO (%) 
2020 

           
Consultas 496.546 387.539 -22,0 50,7 

Internamento 113.000 173.078 53,2 22,7 

Urgência 143.234 119.032 -16,9 15,6 

Hospital Dia 81.039 80.493 -0,7 10,5 

Admissões Externas 3.477 3.810 9,6 0,5 

TOTAL 837.296 763.952 -8,8 100 

REQUISITANTES (análises)     
Consultas 1.291.222 1.209.888 -2,6 36,5 

Internamento 987.601 962.018 -2,6 29,0 

Urgência 1.030.639 927.793 -10,0 28,0 

Hospital Dia 190.276 211.471 11,1 6,4 

Admissões Externas 3.523 2.574 -26,9 0,1 

Bloco 1.521 1.232 -19,0 0,0 

TOTAL 3.504.782 3.314.976 -5,4 100 

Tabela – 31 

 

 

A produção da Patologia Clínica, Medicina Física e Reabilitação e Imagiologia, representa o 

volume mais significativo. A Patologia Clínica registou uma redução de atividade em cerca de 197.000 

análises. A Anatomia Patológica (+82,4%), a Genética (+39,3%), a Nefrologia (+36,9%), e a 

Imunoalergologia (+28,8%) registaram os maiores acréscimos de atividade em 2020. 
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Serviço produtor                   2019               2020 Δ (%) 
19/20 

Anatomia Patológica 8.097 14.768 82,4 

Anestesiologia 2.841 2.317 -18,4 

Cardiologia 51.083 44.152 -13,6 

Cirurgia Geral 14.675 18.173 23,8 

 Cirurgia Maxilo-Facial 166 74 -55,4 

Cirurgia Plástica 710 790 11,3 

Dermatologia 1.678 678 -59,6 

Gastroenterologia 10.244 8.572 -16,3 

Genética 4.291 5.979 39,3 

Ginecologia / Obstetrícia 16.522 13.648 -17,4 

Imagiologia 250.243 216.214 -13,6 

Imunoalergologia 2.058 2.651 28,8 

Imunohemoterapia 85.449 85.910 0,5 

Med. Física e Reabilitação 298.755 229.407 -23,2 

Medicina/Infeciologia 21.741 19.671 -9,5 

Nefrologia 31.147 42.626 36,9 

Neurologia 3.019 2.484 -17,7 

Oftalmologia 16.188 10.441 -35,5 

Oncologia 39.168 40.627 3,7 

Ortopedia 985 840 -14,7 

Otorrino 11.514 9.973 -13,4 

Patologia Clínica 3.415.613 3.218.516 -5,8 

Pedopsiquiatria 2.168 1.316 -39,3 

Pneumologia 16.117 11.989 -25,6 

Psiquiatria 4.006 1.888 -52,9 

Radioterapia 16.856 15.487 -8,1 

Reumatologia 712 722 1,4 

Serv. Domiciliario 9.832 9.416 -4,2 

Urologia 1.961 1.659 -15,4 

Total 4.342.077 4.078.928 -6,1 

Tabela – 32 

 
Não obstante o esforço verificado de resposta às necessidades internas, em termos de MCDTs 

verificou-se ainda a necessidade de recurso ao exterior, nomeadamente na Medicina Nuclear, apesar 

da sua redução em 2020. Verificaram-se, no entanto, menos admissões diretas e menos análises 

solicitadas externamente. 

 

MCDT ao exterior                 2019                2020              Δ (%) 
              19/20 

Adquiridos (exames) 14.265 11.010 - 22,8 

Adquiridos (análises) 55.898 55.872 0,0 

Total 70.163 66.882 - 4,7 

Produzidos para ext. (exames) 3.477 3.810 9,6 

Produzidos para ext. (análises) 3.523 2.574 -26,9 

Total 7.000 6.384 - 8,8 

Tabela – 33 
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O volume dos MCDTs produzidos para o exterior e requisitados ao exterior representam um valor 

residual face ao total de MCDTs (cerca de 2%). 

 

MCDTs adquiridos ao exterior  por serviço   
Δ 

Serviço produtor                 2019                    2020        (19/20) 
Anatomia Patológica 41.402 41.360 -42 

Cirurgia Geral 157 127 -30 

Gastroenterologia 80 103 23 

Genética 2.110 1.474 -636 

Imagiologia 11.211 9.093 -2.118 

Imunohemoterapia 223 306 83 

Medicina Nuclear 1.954 1.324 -630 

Neurologia 10 11 1 

Outras Análises 1.251 1.344 93 

Patologia Clinica 10.912 11.388 476 

Pneumologia 153 88 -65 

Tabela – 34 

 

 
As especialidades de que mais exames são requisitados ao exterior são a Anatomia Patológica, a 

Imagiologia, a Patologia Clínica, a Medicina Nuclear e a Genética. 

1. 11 – O Contrato Programa 

 
No que respeita ao cumprimento do plano de prestação de cuidados de saúde e respetiva 

remuneração, em sede de Contrato Programa, explicita-se na tabela 35 o grau de cumprimento do 

mesmo, por linhas de produção. As tabelas 36 e 37 detalham o nível de cumprimento dos objetivos de 

Qualidade e Eficiência. 

 

Em 2020, mormente pelo efeito da pandemia COVID19, não foi atingido o valor contratualizado em 

Contrato Programa. A taxa de cumprimento da produção contratualizada situou-se nos 92,6%, abaixo 

dos 98,1% do ano anterior. 

 

Face ao ocorrido e tendo em conta os pressupostos considerados na negociação do Contrato 

Programa, podemos tecer as seguintes considerações referentes às linhas de produção: 

 

 O rácio do peso das primeiras consultas realizadas no total de consultas, situou-se bastante 

aquém do contratualizado (27,6% do Contrato Programa (CP) vs 23,0 % realizado). Um rácio 

abaixo do contratualizado, reduz a faturação das consultas subsequentes. Apesar de o rácio 

contratualizados ser dificilmente atingível, dada a especificidade dos nossos doentes e das 

suas comorbilidades. Continuaremos o esforço de fazer mais primeiras consultas, sempre em 
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função da referenciação dos cuidados de saúde primários e da resposta global da consulta do 

CHTMAD em todos os serviços; 

 

 Apesar da difícil recuperação da atividade cirúrgica em contexto de pandemia, os GDHs 

cirúrgicos convencionais atingiram 94,4% do contratualizado. Em termos de GDHs médicos 

de internamento, verificou-se um valor substancialmente inferior ao contratualizado; 

 

 Estima-se, que cerca de 9% dos GDHs Cirúrgicos Programados Convencionais e cerca de 3% 

dos GDHs Cirúrgicos Programados de Ambulatório, sejam realizados por terceiras entidades. 

Aos adiantamentos realizados pela ACSS, são deduzidos os montantes relativos a estes 

doentes inscritos na LIC do CHTMAD e operados no exterior. Estes episódios, são considerados 

para o cumprimento do Contrato Programa do CHTMAD, mas somente podem ser faturados 

pelo hospital de destino. 

 

 A quantidade dos GDHs médicos de ambulatório prevista está próximo do contratualizado, em 

resultado da manutenção do volume da atividade oncológica em Hospital de Dia, apesar das 

condições adversas resultantes da pandemia, o que revela que os doentes oncológicos foram 

e estão a ser tratados atempadamente e em proximidade, fruto da dedicação e esforço dos 

profissionais de saúde ligados aos Hospitais Dia de Oncologia do CHTMAD; 

 

 As linhas de produção da urgência encontram-se muito aquém do contratualizado, tendência 

que se mantém, agora menos acentuada, mas ainda com uma quebra de aproximadamente 

28%; 

 

 Quanto ao VIH/Sida-Nº de doentes em TARC e Hepatite C-N.º Doentes tratados (indivíduos), 

os valores não estão disponíveis estimando-se uma manutenção dos mesmos; 

 

 O número de tratamentos de Radioterapia realizados, simples e complexos, situou-se muito 

aquém do contratualizado, esta situação carece de uma intervenção que ajuste os 

equipamentos e os recursos humanos às necessidades destes tratamentos na área de 

referência da instituição. 
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CP 2020 CP 
2020 

 CP 2020  Projeção 2020 - Extrapolação com base na 
sazonalidade 

   

 ICM  Quantidade  Preço 
Unitário 

(€) 

Quantidad
e 

Valor (€) Taxa 
cumprim

ento 

 ∆ CP/ 
Realizado 

(nº) 

∆ CP/ Realizado 
(€) 

1. Consultas Externas            

Nº Primeiras Consultas 
Médicas 

  85.000   67.209 4.990.387,00 € 79,1%  - 17.791 -1.397.713,00 € 

Primeiras Consultas com 
origem nos CSP 
referenciadas via CTH 

1  37.000  79,00 € 28.285 2.234.515,00 € 76,4%  - 8.715 -688.485,00 € 

Primeiras Consultas 
Telemedicina 

1  1.300  79,00 € 648 0,00 € 49,8%  - 652 -102.700,00 € 

Primeiras Consultas (sem 
majoração de preço) 

1  46.700  72,00 € 38.276 2.755.872,00 € 82,0%  - 8.424 -606.528,00 € 

Nº Consultas Médicas 
Subsequentes 

  201.450   227.623 14.721.966,00 € 113,0%  + 26.173 217.566,00 € 

Consultas Subsequentes 
Telemedicina 

1  0         

Consultas Subsequentes 
(sem majoração de preço) 

1  201.450  72,00 € 227.623 14.721.966,00 € 113,0%  + 26.173 217.566,00 € 

Valor Total da Consulta   286.450   294.832 19.712.353,00 € 102,9%  + 8.382 -1.180.147,00 € 

            
2. Internamento            

Doentes Saídos            

GDH Médicos 0,8648  17.000  2.759,00 € 14.972 33.986.805,56 € 88,1%  -2.028 -4.603.609,52 € 

GDH Médicos Cuidados 
Paliativos 

0,8648  430  2.897,00 € 346 824.714,10 € 80,5%  -84 -200.219,61 € 

GDH Cirúrgicos (X) 0,8648  3.677  2.759,00 € 3.471 7.879.254,75 € 94,4%  -206 -467.625,03 € 

GDH Cirúrgicos Urgentes 0,8648  2.738  2.621,00 € 2.782 5.913.936,39 € 101,6%  44 9.488,52 € 

Dias de Internamento 
Doentes Crónicos 

  0         

Psiquiatria-No Exterior 
(Outras Instituições) 

1  2.920  43,00 € 2.920 125.560,00 € 100,0%  0 0,00 € 

Valor Total do Internamento   23.845   21.571 48.730.270,81 € 90,5%  -2.274 -5.261.965,63 € 

            

3. Episódios de GDH de 
Ambulatório 

           

GDH Cirúrgicos (X) 0,6329  5.775  2.759,00 € 5.441 9.500.916,96 € 94,2%  -334 -583.221,15 € 

GDH Médicos 0,2054  13.420  2.759,00 € 12.695 7.194.238,73 € 94,6%  - 725 -410.856,49 € 

Valor dos GDH de 
Ambulatório 

  19.195   18.136 16.695.155,68 € 94,5%  -1.059 -994.077,63 € 

            

4. Urgências (sem 
internamento) 

           

Atendimentos - Polivalente 1  68.300  10,00 € 52.631 7.131.323,53 € 77,1%  -15.669 0,00 € 

Atendimentos - 
Médico/Cirúrgica 

1  42.200  5,00 € 31.098 2.202.840,00 € 73,7%  -11.102 0,00 € 

Atendimentos - Básica 1  32.795  1,00 € 26.980 1.377.390,00 € 82,3%  -5.815 0,00 € 

Disponibilidade serviço SUB   0         

Valor Total da Urgência   143.295   110.709 10.711.553,53 € 77,3%  -32.586 0,00 € 

            

5. Sessões de Hospital de Dia            

Hematologia Clinica 1  1.100  309,00 € 1.066 329.394,00 € 96,9%  -34 -10.506,00 € 

Imunohemoterapia 1  400  309,00 € 286 88.374,00 € 71,5%  -114 -35.226,00 € 

Psiquiatria 1  200  32,00 € 0 0,00 € 0,0%  -200 -6.400,00 € 

Outros 1  13.000  21,00 € 10.550 221.550,00 € 81,2%  -2.450 -51.450,00 € 

Valor Total do Hospital de 
Dia 

  14.700   11.902 639.318,00 € 81,0%  -2.798 -103.582,00 € 

            

6. Programas de Gestão da 
Doença Crónica 

           

VIH/Sida -  N.º Doentes em 
TARC 

  160  5.997,00 € 160 959.520,00 € 100,0%  0 0,00 € 

Hepatite C - N.º Doentes 
tratados (indivíduos) 

  84  6.922,00 € 90 622.980,00 € 107,1%  6 41.532,00 € 

Rastreio do Cancro do Colon 
e Reto 

  250  397,00 € 17 6.749,00 € 6,8%  -233 -92.501,00 € 

Doenças Lisossomais - D. 
Gaucher - Doentes em 
Tratamento 

  1  2.123,00 € 1 2.123,00 € 100,0%  0 0,00 € 
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Doenças Lisossomais - D. 
Fabry - Doentes em 
Tratamento 

  1  1.601,00 € 1 1.601,00 € 100,0%  0 0,00 € 

            

7. Diagnóstico e Tratamento 
da Infertilidade 

           

N.º Consultas de Apoio à 
Fertilidade 

  170  92,00 € 30 2.760,00 € 17,6%  -140 -12.880,00 € 

N.º Ciclos IO   35  140,00 € 16 2.240,00 € 45,7%  -19 -2.660,00 € 

N.º Ciclos IIU   0         

            
8. Saúde Sexual e 
Reprodutiva 

           

IVG até 10 Semanas - N.º IG 
Medicamentosa em Amb. 

  150  297,00 € 119 35.343,00 € 79,3%  -31 -9.207,00 € 

Diagnóstico Pré-Natal - N.º 
Protocolos I 

  1.050  40,00 € 1.013 40.520,00 € 96,5%  -37 -1.480,00 € 

Diagnóstico Pré-Natal - N.º 
Protocolos II 

  850  104,00 € 699 72.696,00 € 82,2%  -151 -15.704,00 € 

            

9. Sessões de Radioterapia            

Tratamentos Simples 1  11.200  110,00 € 7.982 878.020,00 € 71,3%  - 3.218 -353.980,00 € 

Tratamentos Complexos 1  3.600  264,00 € 3.553 937.992,00 € 98,7%  -47 -12.408,00 € 

            
10. Serviços Domiciliários            

Visitas Domiciliárias   9.500  40,00 € 10.186 384.116,00 € 107,2%  686 4.116,00 € 

Hospitalização Domiciliária 0,865  20  2.759,00 € 0 0,00 € 0,0%  -20 -45.401,00 € 

            

12. Outros            

Medicamentos de Cedência 
Hosp. em Ambulatório 

  2.000.000 €    1.900.000,00 € 95,0%   -100.000,00 € 

Sistema de Distribuição de 
Produtos de Apoio 

  100.000 €    80.000,00 € 80,0%   -20.000,00 € 

Programa de Incentivo à 
Integração de Cuidados 

  0 €        0,00 € 

           -1.263,00 € 

Valor da produção 
contratada 

  110.576.919 €    102.415.311,02 € 92,6%   -8.161.608,27 € 

Internos 1º ano   1.278.720 €    1.278.720,00 € 100,0%   0,00 € 

Internos 2º ano   687.480 €    572.900,00 € 83,3%   -114.580,00 € 

Incentivos institucionais (5% 
CP) 

  7.179.134 €    5.743.307,30 € 80,0%   -1.435.826,82 € 

   119.722.253 €    110.010.238,32 € 91,9%   -9.597.435,09 € 

Custos de Contexto   23.860.429 €    23.860.429,09 €    0,00 € 

Projeção Valor Total do 
Contrato Programa 

  143.582.682 €    133.870.667,41 € 93,2%   -114.580,00 € 

Tabela – 35  

 

(X) CHTMAD, são deduzidos aos adiantamentos da ACSS, os montantes correspondentes a utentes 

inscritos na LIC do Hospital e realizados por terceiros. 

 

Tendo em conta os inesperados impactos da pandemia COVID19 que agravaram desvios entre a atividade 

verificada e a contratualizada e, como desde 2012 a metodologia do Contrato Programa é orientada pelo 

princípio do Orçamento - Global, ou seja, a remuneração da atividade contratada é limitada ao máximo 

estabelecido em sede de Contrato Programa, foi efetuado em julho um reajuste às linhas de produção 

contratadas no CP, tentando maximizar a atividade faturada em face da realizada. 

 

No que concerne aos objetivos de qualidade e eficiência, o CHTMAD não atingiu os objetivos de acesso 

e eficiência, mas conseguiu atingir bons indicadores no desempenho assistencial.  

 

O índice de Desempenho Global situou-se nos 86,56, conforme tabela 36 seguinte. 
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O desvio verificado resulta do número de utentes em LEC fora do TMRG e da consequente realização 

de consultas fora do TMRG, o mesmo se passando com a LIC, ainda que em menor escala. 

 

 Ao nível dos indicadores de eficiência evidencia-se um desvio de 4,9 pontos pelos elevados gastos 

operacionais e pela baixa produtividade dos RH, médicos e de enfermagem. 

 

INDICADORES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

Indicador Pesos 
relativos 

Histórico/Objetivo 
CHTMAD 

2020 

2019 2020 Realizado Grau 
cumprimento 

IDG 
ajustado 

OBJETIVOS NACIONAIS             

Indicadores de Acesso 60         50,88 

1 A.1. Percentagem de utentes em Lista de 
Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG 

10 31,4 40,0 23,0 57,5% 5,75 

2 A.2. Percentagem de consultas realizadas 
dentro dos tempos máximos de resposta 
garantidos (TMRG) 

10 62,0 64,6 45,8 71,0% 7,10 

3 A.3. Percentagem de utentes em Lista de 
Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG 

10 78,2 75,0 60,6 80,8% 8,08 

4 A.4 Percentagem de doentes operados dentro 
do TMRG 

10 82,4 81,30 79,6 97,9% 9,79 

5 A.5 Percentagem de episódios de urgência 
atendidos dentro do tempo de espera 
previsto no protocolo de triagem 

10 72,4 73,6 76,9 104,5% 10,45 

6 A.6 Percentagem de doentes referenciados 
para a RNCCI, avaliados/confirmados pela 
EGA até 2 dias úteis após a referenciação, no 
total de doentes referenciados para a RNCCI 

10 20,7 25,0 24,3 97,2% 9,72 

Indicadores de Desempenho Assistencial 20         20,66 

7 B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 
dias, na mesma grande categoria de 
diagnóstico 

3 5,29 4,88 4,92 99,2% 2,98 

8 B.2 Percentagem de cirurgias realizadas em 
ambulatório, para procedimentos 
tendencialmente ambulatorizáveis 

3 55,6 57,50 42,6 74,1% 2,22 

9 B.3 Percentagem de cirurgias da anca 
efetuadas nas primeiras 48 horas 

3 65,7 65,00 71,0 109,2% 3,28 

10 B.4. Índice de Mortalidade Ajustada 4 0,9895 1,1 0,8921 118,9% 4,76 
11 B.5. Índice de Demora Média Ajustada 4 0,8774 1,0 0,8525 114,8% 4,59 
12 B.6. Demora média antes da cirurgia 3 1,0 0,95 1,00 94,7% 2,84 
Indicadores de Eficiência 20         15,01 

13 C.1. Gastos operacionais por doente padrão 5 2.965,6 2.500 3.200,0 72,0% 3,60 
14 C.2. Doente padrão por médico ETC 5 43,5 84,8 59,5 70,2% 3,51 
15 C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC 5 23,2 45,80 32,1 70,1% 3,50 
16 C.4. Percentagem de Gastos com Trabalho 

Extraordinário, Suplementos e FSE 
(Selecionados) no total de gastos com 
pessoal 

5 21,8 17,2 19,2 88,0% 4,40 

Índice de Desempenho Global                     =            86,56 

Tabela – 36 

 

Foram acrescentados Indicadores de Desempenho do Serviço de Urgência, conforme o quadro seguinte, 

tendo o CHTMAD atingido um bom índice de desempenho de 100,21, ultrapassando a meta estabelecida. 
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De destacar positivamente a redução de episódios com prioridade reduzida e o aumento do peso 

de episódios de urgência com destino “internamento”. 

 

 Verificou-se ainda um pequeno acréscimo de acessos por parte dos utilizadores frequentes. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

Indicador Pesos 
relativos 

Histórico/Objetivo 
CHTMAD 

2020 

2019 2020 Realizado Grau 
cumprimento 

IDG 
ajustado 

Indicadores de Desempenho 100           

1 U.1 Peso dos episódios de urgência com 
prioridade atribuída Verde/Azul/Branca 

20 32,10 31,60 36,80 83,5% 16,71 

2 U.2 Peso dos episódios de urgência com 
internamento 

20 10,00 9,40 11,90 73,4% 14,68 

3 U.3. Percentagem de episódios de 
urgência dentro do tempo de espera 
previsto no protocolo de triagem 

20 72,40 73,60 76,90 104,5% 20,90 

4 U.4 Peso dos utilizadores frequentes (> 
4 episódios), no total de utilizadores do 
Serviço Urgência 

20 2,70 5,10 4,10 119,6% 23,92 

5 U.5 Rácio Consultas Externas/ episódios 
de urgência 

20 1,90 1,80 2,20 122,2% 24,00 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência            =            100,21 

Tabela – 37 

 
Face ao realizado em 2020, e apesar de este ter sido um ano totalmente atípico, o CHTMAD continuará 

a monitorizar os indicadores mais dificilmente atingíveis, num esforço contínuo de situar a atividade 

dentro destes parâmetros, nomeadamente: 

 

 Uma continuidade da melhoria do registo das altas nas consultas externas; 

 Eliminar episódios inscritos em LIC (neoplasias malignas) com tempo >= TMRG; 

 Redução de episódios inscritos em LIC e LEC com tempo >= TMRG; 

 Aumentar a taxa de referenciação para a RNCCI; 

 Melhoria dos indicadores económicos e financeiros que passa pelo aumento da produção e 

racionalização dos gastos; 

 Reduzir substancialmente o tempo de espera para triagem médica da Consulta; 

 Reduzir a afluência de utilizadores frequentes à urgência. 

 

No âmbito do reajuste do CP2020 referido acima, foi proposta à ARSN a atualização de algumas das 

metas contratualizadas no Contrato Programa. Na proposta foram evidenciados fatores inesperados e 

circunstanciais que afetaram um melhor aproveitamento da contratualização inicial devido à 

pandemia, corrigindo os desvios mais evidentes face ao contratualizado anual. 
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1. 11 – O combate à Pandemia da COVID 19 como objetivo imediato em 2020 

 
A partir do mês de março de 2020, de acordo com as indicações da Direção Geral da Saúde, a atividade 

clínica foi essencialmente centrada na resposta à pandemia da COVID 19 e nos cuidados de saúde a 

doentes prioritários com tratamentos não adiáveis.  De entre as ações desenvolvidas no período, são 

de realçar: 

 A criação de duas áreas quentes nos serviços de internamento de medicina e cirurgia da 

unidade hospitalar de Vila Real com 12 camas dedicadas, como apoio à UCIP, sobrelotada 

com doentes COVID; 

 O reforço e requalificação da UCIP com 24 camas com condições de isolamento de doentes 

infetados bem como todo o instrumental e monitorização necessários; 

 A requalificação dos laboratórios com equipamentos e logística inter-hospitalar, que 

permitiu a realização de testes com a rapidez necessária à minimização do número de 

utentes em espera dos resultados de análises à SARSCOV-2; 

 A construção de edifícios de urgências dedicadas à COVID 19 nas três unidades 

hospitalares, separando também as urgências pediátricas COVID19 das dos adultos; 

 A criação de internamentos dedicados a doentes COVID 19, isolados dos internamentos 

gerais nas três unidades hospitalares e com circuitos dedicados; 

 A realização de MCDTS de patologia clínica e imagiologia a doentes infetados, com 

equipamentos e circuitos dedicados, evitando desta forma riscos de contaminação 

cruzada. Neste âmbito foi adquirido um sistema automático de análises para testes PCR, 

três camaras de fluxo laminar, está em construção uma nova central de colheitas e a 

reformulação do laboratório de patologia clínica de Vila Real, um aparelho de RX portátil, 

uma sala de RX digital direto, uma sala de RX na consulta externa de Vila Real e uma TAC; 

 A criação de zonas com pressão negativa em locais de prestação de cuidados de urgência, 

hospital dia, hemodiálise, fisiatria, internamentos, cuidados intensivos, quimioterapia e 

exames especiais de pneumologia, com boxes individuais e unidades de tratamento de ar 

com filtros HEPA; 

 A potenciação do funcionamento da (UCAM) para utentes com doença crónica que 

recorrem frequentemente ao serviço de urgência, à consulta externa do CHTMAD ou à 

consulta aberta | programada dos Cuidados Primários de Saúde. Neste projeto, em 

funcionamento desde 2019, foi criado um espaço de observação rápida, não programada, 

de utentes com doenças crónicas, descompensações e internamentos frequentes, com alta 

do internamento ou do SU e com necessidade de reavaliação precoce. Foi criado antes da 

pandemia, mas, durante esta, contribui para o tratamento de doentes não COVID em 

condições de segurança, descongestionando os serviços que tradicionalmente os 

tratavam. 
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Serviço de nutrição 

 

1 Nutrição clínica 

 
O Serviço de Nutrição, na área da nutrição clínica, centra-se no apoio ao internamento e nas consultas 

de nutrição, mediante pedido das diferentes especialidades clínicas, são ainda definidos modelos de 

planos alimentares com folhetos de aconselhamento aos utentes. 

O Serviço integra equipas multidisciplinares: (grávida diabética, pediatria/diabetes, alergia alimentar, 

pediatria/obesidade, pré-diálise, estomaterapia, cirurgia colo-retal), consultas de grupo cabeça e 

pescoço e sono/ventilação/DNM), e ainda intervém no apoio informativo aos doentes de reabilitação 

cardíaca e respiratória. 

1.1 - Consulta Externa 

O Serviço de Nutrição realizou 3.208 consultas, conforme quadro anexo: 

 

Especialidade /Unidade Hospital  
Primeiras 

         2020 
    Subsequentes 

 
             Total 
 

2019 

CONS.NUTRICAO 243 466 709 1.200 

ESTOMATERAPIA 3 3 6 1 

PEDIATRIA DIABETES 1 15 16 35 

UH CHAVES 247 484 731 1.236 

CONS.NUTRICAO 118 475 593 1.354 

PEDIATRIA DIABETES 2 20 22 13 

UH LAMEGO 120 495 615 1.367 

CONS. NUTRICAO 395 806 1.201 2.157 

NEFRO/PRE-DIALISE 38 13 51 115 
PEDIATRIA/OBESIDADE 17 126 143 149 

ALERGIA ALIMENTAR 1 24 25 50 

CIRURGIA COLO-RETAL 5 23 28 33 
GRAVIDA DIABETICA 115 177 292 517 

PEDIATRIA DIABETES 1 121 122 140 
UH VILA REAL 572 1.290 1.862 3.161 

Total CHTMAD 939 2.269 3.208 5.764 

Tabela 1: nº de consultas por tipologia/unidade hospitalar e comparação com ano anterior (fonte: BI) 

 

1.2 - Hospital de Dia 

Em ambulatório, o Serviço de Nutrição presta apoio ao Serviço de Hemodiálise das UH de Vila Real e 

Chaves, a atividade foi afetada pela pandemia o que resultou numa redução de 62% em relação ao ano 

anterior. 
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Tabela 2: número de intervenções HD por unidade hospitalar e comparação com ano anterior (fonte: 

SGI) 

 

1.3 - Internamento 
 

Foram realizadas 500 intervenções nos internamentos das três unidades hospitalares, verificando-se 

uma redução de 16%, resultante da quebra dos internamentos. 

 

 

 

 

 

Tabela 3: número de intervenções por unidade hospitalar e comparação com ano anterior (fonte BI) 

 

2 Alimentação hospitalar 

A qualidade nutricional, organolética e microbiológica da alimentação hospitalar foi priorizada 

durante todo o período da pandemia, tendo as ações na área da alimentação hospitalar sido ainda mais 

exigentes, dadas as contingências, pela responsabilidade técnica de garantia da adequação nutricional, 

terapêutica e hígio-sanitária da alimentação hospitalar, bem como da alimentação dos profissionais de 

saúde da primeira linha de combate à pandemia. 

 

No dia 1 de julho de 2020 entrou em vigor o novo contrato para fornecimento de alimentação a doentes 

e profissionais. O novo contrato trouxe continuidade numa série de aspetos logísticos e funcionais, mas 

sofreu ainda ajustes que visaram reforçar o controlo, o combate ao desperdício e a normalização de 

procedimentos, nomeadamente: 

 

 Passagem da confeção de cook-chill para cook-serv; 

 Alteração do horário de funcionamento da cozinha, do refeitório e do horário das refeições do 

internamento; 

 A ementa passou a ser definida pelo Serviço de Nutrição; 

 Apenas é permitida a requisição de refeições para doentes por via informática. 

 

 

        Diários Avaliações Nutricionais Planos Alimentares          Total 

  2020    2019       2020              2019    2020          2019    2020    2019 

UH Chaves 23 250 4 19 6 10 33 279 

UH Vila Real 193 169 0 148 1 0 194 317 

Total CHTMAD 216 419 4 167 7 10 227 596 

Internamento           Doentes Intervenções 

         2020           2019               2020            2019 

UH Chaves 10 21 11 33 

UH Vila Real 336 336 470 518 

UH Lamego 16 13 19 46 

Total CHTMAD 362 370 500 597 
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No ano 2020 foram fornecidas as seguintes refeições: 

Refeições Pequeno 
almoço 

Meio 
manhã 

Almoço Meio 
tarde 

Jantar Ceia 

UH Vila Real 112.868 74.615 112.792 113.950 113.375 78.464 

UH Chaves 34.961 13.085 35.100 33.795 30.241 13.440 

UH Lamego 11.788 8.010 12.631 11.570 12.418 7.371 

UCP Vila P Aguiar 3.092 0 3.096 3.104 3.148 1.701 

CHTMAD 2020 162.709 95.710 163.619 162.419 159.182 100.976 

Variação -12,5% -32,8% -13,2% -12,2% -14,3% -33,8% 

CHTMAD 2019 186.015 142.519 188.564 185.024 185.720 152.585 

Tabela - 4 

Houve um acompanhamento do cumprimento do caderno de encargos do contrato de fornecimento de 

alimentação, e do cumprimento do Despacho nº 7516 – A/2016 de 6 de junho de 2016, relativo à 

disponibilidade de alimentos nas máquinas de venda automática. 

 

3 Formação 

 

3.1 - Estágios 

 

Foram realizados dois estágios curriculares para licenciatura de Dietética e Nutrição, do Instituto 

Politécnico de Bragança; 

Um estágio curricular para Licenciatura em Ciências da Nutrição ma Escola Superior de Biotecnologia 

da Universidade Católica do Porto; 

Um estágio curricular para Licenciatura em Dietética e Nutrição, da Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Coimbra. 

 

3.2 - Ações de formação 
 

 “Curso de preparação para o parto e para a parentalidade”; 
 "Cuidados Nutricionais no doente Cardíaco"; 
 “Alimentação e doença respiratória “. 

 

4 Investigação / divulgação 
 

 Publicação de artigos; 
 Comunicações em eventos científicos; 
 Participação em eventos científicos. 

 

5 Assessorias 

 
Foi realizada uma análise dos contributos da audição pública ao Manual de Dietas Hospitalares e da 

respetiva versão revista, no âmbito do Grupo de Trabalho; 

O Serviço de nutrição participou ainda na sessão Focus Group para identificação do conceito de Dieta 

Mediterrânica e desafios à sua promoção e salvaguarda na região, no âmbito do projeto Territorial 

MED. 
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Serviço de gestão da qualidade 

 

Ações: 

 Manutenção da Certificação pela Norma ISO 9001:2015, do Serviço de Imunohemoterapia, do 

Laboratório de Genética, dos Serviços Farmacêuticos, da Imagiologia e da Esterilização. 

 Reativação dos trabalhos das equipas da qualidade, no âmbito do projeto de melhoria contínua 

da qualidade. 

Projeto de melhoria contínua 
 

 Normas/Procedimentos/Protocolos/Instruções de Trabalho aprovados/revistos: - 

13. 

 Formulários aprovados/revistos: - 25. 

 Material educativo aprovado: - 10. 

 Reuniões de coordenação de trabalhos: - 26. 

Sistema de Gestão da Qualidade - Processos de Suporte 

 Procedimentos/Instruções de Trabalho/Protocolos/Impressos aprovados/revistos: - 2 

Sistema de Gestão da Qualidade do Serviços Farmacêuticos 

 Procedimentos/Instruções de Trabalho/Protocolos/Impressos aprovados/revistos: - 1 

Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Genética 

 Procedimentos/Instruções de Trabalho/Protocolos/Impressos aprovados/revistos: - 36 

Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Imagiologia 

 Procedimentos/Instruções de Trabalho/Protocolos/Impressos aprovados/revistos: - 1 

Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Imunohemoterapia 

 Procedimentos/Instruções de Trabalho/Protocolos/Impressos aprovados/revistos: - 10 

Outros 

Participação no projeto Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS); 

Auditorias Internas: 

 Instalações e equipamentos e controlo de infeção:  1 Auditoria; 

 Tracers ao percurso do doente no hospital:  4 Auditorias; 

 Norma ISO 9001:2015: 4 Auditorias. 

Inquéritos de avaliação da satisfação dos utentes: 

 Cirurgia de Ambulatório das Unidades de Lamego e Chaves; 

 Consulta Externa e Urgência de Vila Real. 

 
Relatórios de Ações Corretivas/Preventivas e de Incidentes/Acontecimento: 
 
Comissão da Qualidade e Segurança do Doente. 



72 
 

Serviço de segurança no trabalho 

 

1. Gestão de risco geral e segurança no trabalho 

 

Uma das atividades principais do serviço de segurança no trabalho é a análise das causas de acidentes de trabalho, 

com vista a avaliar os riscos e a propor medidas para eliminar ou mitigar esses mesmos riscos, de forma a reduzir a 

sinistralidade. Nesse seguimento, apresenta-se o relatório de acidentes de trabalho ocorridos em 2020. 

 

 Acidentes por unidade hospitalar 

Em 2020 verificaram-se 148 acidentes; 69% dos acidentes ocorreram na unidade com maior número de 

colaboradores. 

 

 
Figura 1 – Acidentes  por unidade hospitalar 

 

 Acidentes (com ou sem baixa) por unidade hospitalar 

O número de acidentes sem baixa (91) é superior ao número de acidentes com baixa (57). 

 

Figura 2 – N.º total de acidentes com e sem baixa, por unidade 

 Acidentes e de dias de trabalho perdidos, no local de trabalho e in itinere 

Dos 57 acidentes com baixa, resultaram 2.473 dias de trabalho perdidos (figura 3), isto é, mais 401 dias 
comparativamente com o ano anterior, apesar do número de acidentes de trabalho ter sido inferior. 
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Acidentes de Trabalho No local de trabalho In itinere 

Total Inferior 
a 1 dia 
(sem 
dar 
lugar a 
baixa) 

1 a 3 
dias 
de 
baixa 

4 a 
30 
dias 
de 
baixa 

Superior 
a 30 dias 
de baixa 

Mortal Total Inferior 
a 1 dia 
(sem 
dar 
lugar a 
baixa) 

1 a 3 
dias 
de 
baixa 

4 a 
30 
dias 
de 
baixa 

Superior 
a 30 dias 
de baixa 

Mortal 

N.º total de 
acidentes 
2020 

Masculinos 25 12 0 8 5 0 5 0 0 3 2 0 

Femininos 110 76 1 18 15 0 8 3 1 2 2 0 

N.º total de 
acidentes 
com baixa 
ocorridos 
em 2020 

Masculinos 13  0 8 5  5  0 3 2  

Femininos 34  1 18 15  5  1 2 2  

N.º de dias 
perdidos 
por 
acidentes 
ocorridos 
em 2020 

Masculinos 530  0 145 385  166  0 41 125  

Femininos 1636  2 304 1330  141  3 24 114  

N.º de dias 
perdidos 
por 
acidentes 
ocorridos 
em anos 
anteriores 

Masculinos 63  0 6 57  0  0 0 0  

Femininos 295  0 110 185  366  0 0 366  

Figura 3 – N.º total de acidentes e dias perdidos 

 

 Acidentes de trabalho, por categoria profissional e por unidade 

De uma forma geral, os Enfermeiros e os Assistentes Operacionais são as categorias profissionais que registam um 

maior número de acidentes de trabalho, sendo a diferença mais acentuada nos Enfermeiros (figura 4), seguindo a 

tendência de anos anteriores. 

 

Figura 4 – Acidentes por categoria profissional e por unidade hospitalar 
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As causas/origens, mais frequentes, dos acidentes de trabalho são, por ordem decrescente: picadas, quedas e 

acidentes na movimentação manual de cargas (MMC); 

As MMC são as que registam maior número de dias de Incapacidade Temporária Absoluta (ITA) para o 

trabalho, com 678 dias de ITA (mais 203 dias de ITA do que em 2019). As quedas representam 544 dias de 

ITA (mais 95 dias de ITA do que em 2019); 

As picadas, não registam qualquer tipo de incapacidade, contudo são um fator de gravidade devido às 

consequências que daí podem resultar; 

Existe um registo de 31 ocorrências (designados por “outros”) referentes a causas variáveis, tais como: 

exposição a produtos biológicos (excluí picadas e cortes), embate, agressão, cujos valores por serem baixos 

não foram considerados relevantes para referência. 

Figura 5 – N.º total de acidentes por causa/origem 

 

 Taxa de frequência, gravidade e incidência dos acidentes de trabalho 

Segundo os critérios definidos pelo Ministério da Economia e da Saúde, as taxas dos acidentes de trabalho, no 

CHTMAD, são: 

 Frequência: 2,40; 

 Gravidade: 104,32; 

 Incidência: 49,58. 

 

 Encargos com acidentes de trabalho 

Como a responsabilidade pela reparação dos acidentes de trabalho se encontra transferida para uma Seguradora, 

os encargos com os acidentes são os correspondentes ao valor do prémio anual da apólice. 

 

 

 Acidentes de Trabalho: balanço dos últimos 3 anos (2018, 2019 e 2020) 

Durante o ano de 2020 ocorreu o menor número de acidentes de trabalho dos últimos 3 anos, menos 16 do que em 

2019 e menos 23 do que 2018. 
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Acidentes por Unidade e subsistema 2018 2019 2020 

Vila Real Subscritores da CGA 41 43 23 

Beneficiários SS 79 78 79 

Total 120 121 102 

Chaves Subscritores da CGA 18 13 14 

Beneficiários SS 21 12 9 

Total 39 25 23 

Lamego Subscritores da CGA 9 13 10 

Beneficiários SS 2 5 13 

Total 11 18 23 

Vila Pouca Subscritores da CGA 0 0 0 

Beneficiários SS 1 0 0 

Total 1 0 0 

Total CHTMAD Subscritores da CGA 68 69 47 

Beneficiários SS 103 95 101 

Total 171 164 148 

Figura - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 7 

Acidentes por unidade e categoria profissional 2018 2019 2020 

Vila Real Médicos 21 17 22 

Enfermeiros 49 57 43 

Téc. Superior 2 3 0 

TSDT 4 4 1 

Ass. Técnicos 3 3 2 

Ass. Operacionais 41 37 34 

Total 120 121 102 

Chaves Médicos 2 2 1 

Enfermeiros 15 14 12 

Téc. Superior 0 0 0 

TSDT 0 2 1 

Ass. Técnicos 2 1 0 

Ass. Operacionais 20 6 9 

Total 39 25 23 

Lamego Médicos 1 0 0 

Enfermeiros 3 9 12 

Técnicos Superiores 1 0 0 

TSDT 0 1 0 

Ass. Técnicos 1 3 2 

Ass. Operacionais 5 5 9 

Total 11 18 23 

Vila Pouca Médicos 0 0 0 

Enfermeiros 1 0 0 

Técnicos Superiores 0 0 0 

TSDT 0 0 0 

Ass. Técnicos 0 0 0 

Ass. Operacionais 0 0 0 

Total 1 0 0 

TOTAL CHTMAD Médicos 24 19 23 

Enfermeiros 68 80 67 

Técnicos Superiores 3 3 0 

TSDT 4 7 2 

Ass. Técnicos 6 7 4 

Ass. Operacionais 66 48 52 

Total 171 164 148 
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Acidentes por unidade e causa/origem 2018 2019 2020 

Vila Real Agressão 4 3 3 

Embate 3 8 6 

Esforço 7 3 1 

MMC 18 18 15 

Picada 45 35 43 

Queda 23 22 12 

Queda de Objetos 0 2 2 

Outros 20 30 20 

Total 120 121 102 

Chaves Agressão 1 0 0 

Embate 2 2 0 

Esforço 2 1 0 

MMC 8 2 2 

Picada 9 7 1 

Queda 10 3 6 

Queda de Objetos 0 1 1 

Outros 7 9 13 

Total 39 25 23 

Lamego Agressão 0 3 2 

Embate 1 0 2 

Esforço 1 2 0 

MMC 0 3 3 

Picada 3 2 3 

Queda 3 3 5 

Queda de Objetos 0 2 1 

Outros 3 3 7 

Total 11 18 23 

Vila Pouca Agressão 0 0 0 

Embate 0 0 0 

Esforço 0 0 0 

MMC 0 0 0 

Picada 1 0 0 

Queda 0 0 0 

Queda de Objetos 0 0 0 
Outros 0 0 0 

Total 1 0 0 

TOTAL CHTMAD Agressão 5 6 5 

Embate 6 10 8 
Esforço 10 6 1 
MMC 26 23 20 

Picada 58 44 47 
Queda 36 28 23 
Queda de Objetos 0 5 4 
Outros 30 42 40 
Total 171 164 148 

Figura - 8 

 Casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas 

de acidentes de trabalho 

Casos de incapacidade      Número 

Casos de incapacidade permanente 
(propostos em 2020 pela Seguradora) 

absoluta 0 

parcial 5 
absoluta para o trabalho habitual 0 

Casos de incapacidade temporária absoluta 57 
parcial* 11 

Total 73 
* Dos quais 11 resultam de prévia Incapacidade Temporária Absoluta (ITA) 

Figura – 9 
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Unidade de Gestão Documental e Arquivo 

 

A Unidade de Gestão Documental e Arquivo (UGDA) é responsável pelo arquivo clínico, nomeadamente, por 

garantir a guarda e a atualização dos processos clínicos físicos, em suporte físico (papel), de acordo com as 

normas definidas, e disponibilizar a informação constante dos mesmos, sempre que solicitada, 

preferencialmente, em suporte digital. 

Produção – principais atividades desenvolvidas  

Processos requisitados para digitalização 20.120 

Requisição de processos físicos 1.591 

Arquivo de documentos avulso nos processos físicos 88.718 

Entrega MCDT aos utentes 21.616 

Inativação de processos por óbitos 1.971 

Abertura de processos 42 

Seriação, conservação, inventariação de processos clínicos, para custódia externa 31.827 

Figura - 1 

 

 

Centro de gestão da mulher e criança 

 Programa de Recuperação da Lista de Espera 
 

Neste âmbito, o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia promoveu: 

 

 A contratação de uma médica especialista em Genética Médica, ficando o serviço com uma 
dotação de dois profissionais a tempo parcial, sendo assim possível dar uma resposta 
atempada às solicitações, nomeadamente no apoio à área oncológica e diagnóstico pré-natal. 

 

 A contratação de uma profissional especialista em Ginecologia e Obstetrícia, com experiência 
na área de Patologia do Colo do Útero e Oncologia. 
 

 Aquisição de colposcópio, especificamente para a recuperação da lista de espera da consulta 
de patologia do colo do útero, com a criação desta consulta também na unidade hospitalar de 
Lamego. 

 

 Projetos para beneficiação de infraestruturas 
 

 Remodelação do Internamento de Pediatria na unidade hospitalar de Vila Real; 
 

 Projeto de construção do Bloco de Partos e criação da Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e 
Bloco Operatório autónomo; 

 

 Modernização de equipamentos 
 

 Ecógrafos para os serviços de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria; 
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 Central de monitorização para a Unidade de Neonatologia; 
 Central de monitorização obstétrica, com inclusão de 8 cardiotocógrafos. 

 

 Inovação e diferenciação 
 

Em 2020 foi introduzida uma nova técnica de sequência genética (NGS) no Laboratório de Genética, 

permitindo assim dar uma resposta técnica muito mais adequada e célere no diagnóstico e orientação 

terapêutica dos doentes oncológicos principalmente com cancro do pulmão, mama e colo-rectal. 

 

Centro de gestão de cirurgia 

 

No ano de 2020, em virtude da Pandemia, houve períodos de atividade muito reduzida, com o 

consequente aumento dos tempos de espera de Consulta e de Cirurgia. 

Com o objetivo de diminuir este tempo de espera foram reforçados os planos de produção adicional, já 

iniciados em 2019, nomeadamente nos serviços de Urologia, Ortopedia, Oftalmologia e Cirurgia 

Plástica, com seguinte produção: 

 

 Realizaram-se em Urologia e Ortopedia 8.729 primeiras consultas, com 2.091 realizadas em 

atividade adicional. 

 

 Em Oftalmologia, o plano adicional de realização de primeiras consultas foi direcionado para 

a subespecialidade de Oftalmologia-retinopatia diabética. Realizaram-se 8.026 primeiras 

consultas, dessas 1.276 em atividade adicional. Permitindo reduzir o número de pedidos em 

1.075 e o tempo de espera em 322 dias. 

 

 Na Cirurgia Plástica, realizaram-se 389 primeiras consultas, dessas 46 em atividade adicional. 

Reduzindo o número de pedidos em 90% e o tempo de espera em 378 dias. 

 
Todas estas especialidades têm também planos de Produção Cirúrgica Adicional como complemento à 

produção adicional das consultas. 

 
 

 Em 2020, fruto da contratação de uma Assistente Hospitalar de Cirurgia Pediátrica, iniciou-se 

na Unidade de Vila Real a atividade de Consulta e de Cirurgia desta Especialidade. 

 

 A Cirurgia Geral, iniciou em 2020 atividade adicional nas Unidades Hospitalares de Vila Real 

e Chaves, de modo a poder dar resposta aos doentes mais antigos da Lista de Inscritos em 

Cirurgia. 

 

 Foi reformulada a Consulta do Pé Diabético, após a aprovação do novo protocolo clinico de 

atuação multidisciplinar. 
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Centro de gestão de medicina 

 

As especialidades médicas mantiveram o número de consultas face a 2019, apesar da pandemia, tendo 

realizado mais de 31.000 consultas não presenciais. 

 

Cardiologia: 

Com decréscimo de atividade de consultas e MCDTs, aumentou o número de doentes internados, com 

redução da demora média. 

A nova ressonância magnética cardíaca, com inicio de funcionamento em finais de 2019, realizou em 

2020 um total de 465 exames, dos quais: 262 ressonâncias magnéticas cardíacas de avaliação 

morfológica e estrutural e 203 Ressonâncias magnéticas cardíacas com perfusão /sobrecarga. 

O serviço realizou 4.160 consultas não presenciais, garantindo desta forma o adequado 

acompanhamento aos doentes cardíacos. 

 

Dermatologia: 

Face à extensa lista de espera de primeiras consultas, no início de 2020 foi aprovado um plano de 

produção adicional em consultas. 

Com o agravar da Pandemia, este plano não teve condições para ser implementado na sua totalidade, 

devendo ser retomado em 2021. 

 

Medicina Interna: 

O Serviço de Medicina Interna esteve sempre na linha da frente no combate ao COVID-19, houve 

necessidade de se readaptarem vários circuitos e foi com enorme esforço de todos os seus 

colaboradores que conseguiram alcançar os resultados obtidos. 

 

Durante o ano de 2020, houve necessidade de criarem novos espaços, dedicados exclusivamente ao 

tratamento de doentes com COVID-19. Para isso, criaram-se mais 74 camas, que acresceram às 169 

camas de Medicina Interna já existentes. 

 

O Serviço chegou a ter 150 doentes com COVID-19 internados o que, naturalmente, exigiu de todas as 

equipas, um esforço enorme. De realçar que outros Serviços Clínicos da área médica também 

prestaram apoio ao Serviço de Medicina, para garantirem que tudo funcionasse conforme planeado. 

 

Durante o ano de 2020, para fazer face à pandemia, foi criada uma área quente com 6 camas no 

internamento de Medicina Interna de Vila Real. Deu-se assim resposta à necessidade do Serviço de 

Medicina Intensiva, de transferência mais precoce dos doentes. De futuro, esta área quente será 

destinada aos doentes mais graves, internados nas enfermarias de Medicina Interna. 

 

No ano de 2020, foi criada a Unidade de Insuficiência Cardíaca pluripatologia. Esta Unidade permite 

melhorar os cuidados prestados aos doentes, 80% dos doentes internados em Medicina Interna 
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apresentam este diagnóstico. A Unidade permite criar projetos multidisciplinares e estabelecer, no 

futuro, parcerias com outros Serviços Clínicos, possibilitando que esta patologia seja abordada de uma 

forma diferente, beneficiando o tratamento do doente. 

 

Também foi criada a Unidade do Vírus da Imunodeficiência Humana. Esta Unidade representa um salto 

qualitativo nos cuidados prestados. É um projeto multidisciplinar, com o envolvimento de diferentes 

especialidades e de diferentes Unidades Hospitalares (para além da Unidade de Vila Real, Chaves e 

Lamego, pretende-se alargar à área de influência da Unidade Local de Saúde do Nordeste). 

 

Apesar da Unidade Clínica de Ambulatório Médico (UCAM) ter sido criada em 2019, só em 2020 entrou 

em pleno funcionamento. Para além de permitir uma reavaliação a curto prazo de doentes com alta do 

internamento e com alta do Serviço de Urgência reduzindo o número de internamentos, constitui um 

elo de ligação com os Cuidados de Saúde Primários possibilitando a avaliação de doentes com 

patologias crónicas agudizadas ou doença aguda que, pela impossibilidade de observação célere em 

regime de consulta externa, eram habitualmente referenciados ao Serviço de Urgência. 

Fruto de um protocolo de colaboração estabelecido com o ACES Marão e Douro Norte e Alto Tâmega e 

Barroso, esta Unidade permite uma rápida referenciação destas “urgências diferidas” ao se 

comprometer em observar e orientar os doentes num prazo máximo de 7 dias. A Unidade foi dotada 

de capacidade para avaliação laboratorial, imagiológica e a realização de procedimentos invasivos, 

tornando-se numa unidade de diagnóstico rápido. Para isso foram também protocolados com outros 

serviços exames complementares como ecocardiograma, ecografia, tomografia computorizada, biópsia 

ecoguiada, broncofibroscopia e endoscopia digestiva alta e baixa. 

Foram observados em 2020 nesta unidade 630 doentes, 329 do sexo feminino com média de idades de 

74 anos e 301 sexo masculino com uma média etária de 72,1 anos. 

 

Nefrologia: 

O Serviço de Nefrologia sofreu também os efeitos da Pandemia Covid-19, dada a vulnerabilidade dos 

seus doentes, em especial os que diariamente realizam a Hemodiálise. Foram tomadas medidas 

estruturais e organizacionais para adaptar o serviço à nova realidade. Foi criado um Centro de 

Responsabilidade Integrado em Diálise. Em em 5 de novembro foi aprovado um Plano de Ação Trienal 

(2021-2023), do Regulamento Interno e do Contrato-Programa para 2021. 

 

Em março de 2020 entrou em funcionamento a nova Unidade de Hemodiálise de Crónicos de Vila Real, 

permitindo o aumento de 10 para 15 postos de diálise na sala principal, destinada a doentes 

seronegativos. 

A requalificação da restante área de ambulatório, terminada no final do ano, permitiu a criação da nova 

Unidade de Diálise Peritoneal e novos gabinetes da consulta. 

Face à necessidade de isolamento de doentes COVID-19 positivos em hemodiálise ambulatória, foi 

criada uma Sala de Diálise COVID-19, com 2 postos de diálise e pressão negativa.  
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Para os doentes internados COVID-19 positivos e com necessidade de diálise, além da utilização da sala 

de isolamento da UHD de Agudos, foi criada uma UHD COVID-19 no 7º piso – área do internamento 

para esta patologia – com pressão negativa, possibilitando dialisar 2 doentes em simultâneo. 

 

O Serviço de Nefrologia realizou 5.413 consultas não presenciais. Desta forma, garantiu que os doentes 

fossem acompanhados, sem incorrerem em acrescido risco de contágio por COVID-19, decorrente da 

deslocação aos hospitais. 

 

Neurologia: 

Apesar de um ano de 2020 tão atípico, o Serviço de Neurologia atingiu um aumento de 994 consultas, 

num total de 18.485 consultas externas, com 8.283 consultas não presenciais. 

 

Pneumologia: 

A par do Serviço de Medicina Interna, este Serviço também teve de se reorganizar, para dar resposta a 

aos doentes COVID e não COVID. 

Com um decréscimo de doentes internados, estes apresentaram um maior grau de severidade e mais 

tempo de internamento. 

 

Face à extensa lista de espera de primeiras consultas, nomeadamente da Patologia do Sono, foi 

aprovado no início do ano, um Plano de produção adicional destas consultas e de Polissonografias 

(exame necessário à consulta de Patologia do Sono). Este Plano vigorou durante o mês de fevereiro e 

março, mas ficou suspenso a partir de abril, dado o agravamento da Pandemia. 

Este Plano será retomado durante o ano de 2021. 

 

Durante o ano de 2020, foi criada a Unidade de Reabilitação Respiratória, que se destina 

essencialmente, a doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) dos grupos B, C e D e 

doentes com outras patologias respiratórias crónicas. 

 

Reumatologia, Endocrinologia e Imunoalergologia 

Dadas as particularidades destes serviços, e face ao período pandémico, ocorreu algum decréscimo das 

suas atividades, contudo, também foram implementadas consultas não presenciais, para melhor 

acompanhamento dos doentes. 
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Centro de gestão de psiquiatria e saúde mental 

 

Atividades em 2020 
 

 Elaboração de manual de procedimentos administrativos do Serviço; 

 

 Definição do modelo de organização e funcionamento da Equipa Comunitária de Saúde Mental 

- Para Adultos; 

 

 Preparação dos concursos de recrutamento e seleção para constituir Equipa Comunitária de 

Saúde Mental - Para Adultos; 

 

 Reorganização de uma área de Hospital de Dia para administração de anti psicóticos de longa 

duração; 

 

 Criação de protocolos para resolução das situações de internamento por motivos 

exclusivamente sociais: 

 

 Aumento da lotação do internamento (mais 6 camas); 

 

 Elaborado o Regulamento do Serviço de Psicologia; 

 

 Aumento do número total de consultas realizadas (presenciais e não presenciais) face ao ano 

anterior; 

 

 Introdução de 2 novos fármacos - Cariprazina e Escetamina (de administração exclusivamente 

hospitalar); 

 

 Acordo de colaboração com a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento – Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS); 

 

 Reorganização da área de Internamento com designação de Médico Responsável pelo 

internamento e respetiva equipa médica; 

 

 Designação de Médico para a Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa em situação de 

Sem Abrigo para a ARS Norte; 

 

 Celebração do Dia de São Martinho com organização de coreografia pelos doentes internados 

– conforme divulgado na Revista Nacional da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde 

Mental; 

 

 Celebração do Dia Mundial de Saúde Mental com várias atividades; 
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 Organização de linha telefónica direta para apoio aos profissionais do CHTMAD em tempo de 

pandemia, em conjunto com o Serviço de Psicologia para situações de burn-out e doentes 

infetados com o Sars-Cov-2; 

 

 Organização e divulgação de linha telefónica direta para apoio aos profissionais de todos os 

Hospitais da ARS Norte, em tempo de pandemia; 

 

 Criação e divulgação de várias mensagens motivacionais na Intranet Hospitalar e nos vários 

ambientes de trabalho; 

 

 Início de consulta conjunta com MGF e implementação do RSE Live em conjunto com a ARS 

Norte e os SPMS (plataforma que permite fazer teleconsultas); 

 

 Articulação com os Agrupamentos de Centros de Saúde, ACES; 

 

 Agilização de contactos: divulgação de número de telemóvel direto do Psiquiatra de Urgência 

aos médicos de família; 

 

 Doentes urgentes: discussão da necessidade de encaminhamento ao SU; 

 

 Criação dos Núcleos Locais de Resposta de Crise da Saúde Mental entre o Serviço de 

Psiquiatria e ACES Marão e Douro Norte; 

 

 Seleção e autorização para participação no Estudo Multicêntrico ResisToday; 

 

 Programa de Visita Virtual no internamento do Serviço de Psiquiatria. 

 

Gabinete do cidadão 

O CHTMAD recebeu em 2020: 104 elogios, 6 sugestões, 438 reclamações. 

1. Atividade do GC | Estatística 

O conteúdo estatístico apresentado baseia-se na informação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), 

através da plataforma Sistema de Gestão de Reclamações (SGREC) e das bases de dados do Gabinete 

do Cidadão.  

Volume Global de Processos 

 548 exposições e 1404 ocorrências; 

 79,9% reclamações/queixas, 19% elogios/ louvores e 1,1% como sugestões; 

 As reclamações diminuíram em 25,0% face a 2019. 

Reclamações/Queixas 

 Submetidas no SGREC, 458 reclamações que apresentaram 960 ocorrências; 
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 Principal incidência: “Focalização no utente” - 27%, “Cuidados de saúde e segurança do 

doente” - 24,7%, “Acesso a cuidados de saúde” - 18,5% das ocorrências. 

Elogios/Louvores 

 Os elogios dirigidos aos colaboradores das unidades - pessoal médico com 24,4%, - pessoal de 

enfermagem com 20,7% e pessoal auxiliar e de apoio 19,5%. 

Sugestões 

 40% das sugestões dirigidas aos Órgãos de Direção/Gestão e aos Técnicos de diagnóstico e 

terapêutica. 

Volume Global de Processos 

Em 2020, foram submetidas no SGREC, 438 exposições tipificadas como reclamações onde estão 

incluídas as exposições mistas, o que representa uma diminuição de 25% em relação ao ano anterior. 

Reclamações Vila Real Lamego Chaves Total 

2019 355 103 126 584 

2020 313* 57 68 438 

variação -11,8% -44,7% -46,0% -25,0% 

 

Tabela 1 - Volume de reclamações entradas da ERS: comparação 2019 – 2020. 

 

Elogios Vila Real Lamego Chaves Total 

2019 35 22 77 134 

2020 44 6 54 104 

variação 25,7% -72,7% -29,9% -22,4% 

 Tabela 2 - Volume de elogios entrados da ERS: comparação 2019 – 2020. 

 

Contrariando a tendência de diminuição de elogios, a Unidade de Vila Real registou um aumento 

significativo de elogios, 25,7% face ao ano anterior. 

Sugestões Vila Real Lamego Chaves Total 

2019 7 1 1 8 
2020 1 1 4 6 

variação -85,7% 0,0% 300,0% -25,0% 

Tabela 3 - Volume de sugestões entradas da ERS: comparação 2019 – 2020. 

 

As sugestões rececionadas continuam com diminuta expressividade. Durante o ano de 2020, a Unidade 

de Vila Real registou uma diminuição acentuada de sugestões e a Unidade de Chaves com aumento 

significativo. 

Sistema de entrada 

As exposições por carta, FAX ou e - mail pressupõem um formato livre, a escolha é da responsabilidade 

do exponente. A opção “formulário eletrónico” consiste no formulário próprio do CHTMAD disponível 
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em formato eletrónico no site, enquanto a opção “Formulário interno” se refere a formulário próprio 

do estabelecimento, mas em papel. 

O sistema de registo mais utilizado continue a ser o livro de reclamações em suporte físico. 

As exposições recebidas através da comunicação social advêm da imprensa nacional e regional e 

podem ainda ser realizadas através redes sociais onde o CHTMAD está registado designadamente no 

Portal da Queixa, Facebook, Linkedin. 

Reclamações Livro de 
Reclamações 

Carta, fax ou 
correio eletrónico 

Formulários 
Internos 

Comunicação 
Social 

Vila Real 166 133 11 3 
Lamego 30 24 3 0 

Chaves 36 29 3 0 

Total 232 186 17 3 

   Tabela 4 -Sistemas de entrada de reclamações – por unidade – 2020 

 

Elogios Livro de 
Reclamações 

Carta, fax ou 
correio eletrónico 

Formulários 
Internos 

Comunicação 
Social 

Vila Real 36 2 5 1 

Lamego 1 4 1 0 

Chaves 2 21 31 0 

Total 39 27 37 1 

Tabela 5 – Sistemas de entrada de elogios – por unidade – 2020. 

 

Constata-se que na Unidade de Vila Real os elogios ingressam essencialmente através do livro de 

reclamações, tendo sido a unidade que registou um maior aumento de elogios durante o ano de 2020. 

Sugestões Livro de 
Reclamações 

Carta, fax ou 
correio eletrónico 

Formulários 
Internos 

Comunicação 
Social 

Vila Real 0 1 0 0 

Lamego 0 0 1 0 

Chaves 0 0 4 0 

Total 0 0 8 0 

Tabela 6 - Sistemas de entrada de sugestões – por unidade – 2020. 

 

Foi na unidade de Chaves que se rececionou o maior número de sugestões, cujo meio de entrada 

preferencial são os formulários internos. Como se infere há uma baixa participação dos cidadãos em 

formular sugestões, muito importantes no processo de melhoria dos serviços e da organização. 

Área de Atendimento 

 

A área que apresenta mais reclamações é a Urgência (164), seguida da consulta externa (123,) do 

internamento (85) e dos MCDT (30). 
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Reclamações por tema 

 

TEMAS (nível 1) ocorrências % do total 
de 
ocorrências 

n% do total 
de 
reclamações 

Focalização no utente 259 27,0% 59,1% 

Cuidados de saúde e segurança do doente 237 24,7% 54,1% 

Tempos de espera 78 8,1% 17,8% 

Procedimentos administrativos 109 11,4% 24,9% 

Acesso a cuidados de saúde 178 18,5% 40,6% 

Instalações e serviços complementares 85 8,9% 19,4% 

Outros Temas 3 0,3% 0,7% 

Questões financeiras 11 1,1% 2,5% 

TOTAL 960   

Tabela 7 - Reclamações submetidas à ERS em 2020, por tema. 

 

Constata-se que a temática mais recorrentemente assinalada nas reclamações é a “Focalização no 

utente”, com 27,0% das ocorrências, em 59,1% dos processos de reclamação, seguindo-se os “Cuidados 

de saúde e segurança do doente” com 24,7% das ocorrências, em 54,1% dos processos de reclamação, 

e o “Acesso a cuidados de saúde” com 18,5% das ocorrências, em 32,5% dos processos de reclamação. 

 Acesso aos cuidados de saúde 

 

Acesso a cuidados de saúde  

COVID-19 26 

Emissão de credencial para transporte 6 

Entraves imputáveis à entidade financiadora 2 

Redes de referenciação 1 

Regras do SIGIC 11 

Regras dos TMRG 47 

Rejeição em razão de características pessoais 1 

Rejeição em razão do estado de saúde 1 

Resposta em tempo útil/razoável 83 

TOTAL 178 

Tabela 8  - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Acesso a cuidados 
de saúde. 

 

O item de “Resposta em tempo útil/razoável” foi o mais reclamado de acesso a cuidados de saúde, em 

oposição o ano anterior em que o item mais reclamado foi as “Regras dos TMRG” (Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos) referente ao acesso à primeira consulta da especialidade, a COVID 19 aparece 

com terceira causa de reclamação pelos motivos óbvios. 

 Cuidados de saúde e segurança do doente 

Abrange a qualidade técnica dos cuidados de saúde, incluindo a pertinência dos cuidados praticados, 

assim como as temáticas relacionadas com a segurança clinica dos doentes. 
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Cuidados de saúde e segurança do doente  

Adequação e pertinência dos cuidados de saúde/procedimentos 127 

Avaliação de comorbilidades 2 

COVID-19 29 

Dispensa de medicação/dispositivos de apoio 4 

Esterilização, desinfeção e circuitos de sujos e limpos 2 

Integração e continuidade dos cuidados 2 

Qualidade da informação de saúde disponibilizada 19 

Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos 41 

Quedas/acidentes 3 

Sistema de identificação de relatórios/resultados de MCDT 1 

Sistema de identificação/realização de procedimento 1 

Sistema de identificação/realização de procedimento 4 

Violência/agressão/assédio 2 

TOTAL 237 

Tabela 9 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Cuidados de saúde 
e segurança do doente" 

 

Tal como no ano anterior, o item mais reclamado foi “Adequação e pertinência dos cuidados de 

saúde/procedimentos”, seguido da “Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos”, 

sucede-se a qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos e o COVID -19. 

 Focalização no utente 

Assuntos relacionados com as necessidades e expectativas dos utentes e seus acompanhantes e com a 

humanização dos serviços, incluindo praticas diárias, procedimentos internos direitos dos utentes e 

relações interpessoais. 

Focalização no utente  

Acompanhamento durante a prestação de cuidados 33 

Acompanhamento em fim de vida 1 

COVID-19 24 

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio 13 

Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico 51 

Direito a privacidade/confidencialidade dos dados 4 

Direito a reclamação 3 

Direito a tratamento pelos meios adequados, humanamente, com prontidão, 
correção técnica, privacidade e respeito 

90 

Direito de acesso ao processo clínico/informação de saúde 39 

Dispersão dos serviços 1 

TOTAL 259 

Tabela 10 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Focalização no 
utente." 

 

Nesta temática o assunto mais reclamado, foi “Direito a tratamento pelos meios adequados, 

humanamente, com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito” Segue-se “Delicadeza 

/urbanidade do pessoal clínico “e o “Direito de acesso a processo clinico/informação em saúde”. os 

exponentes referenciaram a impossibilidade do exercício do direito de acompanhamento durante a 

prestação de cuidados. 
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 Instalações e serviços complementares 

Esta temática inclui questões do ambiente físico, mas também a qualidade genérica percecionada pelos 

utentes, incluindo a hotelaria, serviços complementares, segurança a nível estrutural, acessibilidade e 

higiene das instalações. 

 

Instalações e serviços complementares  

Acessibilidades e barreiras arquitetónicas 2 

Adequação das instalações 19 

Conforto das instalações 7 

COVID-19 19 

Disponibilidade de equipamentos clínicos/de apoio 8 

Estacionamento 3 

Estado de conservação das instalações 5 

Estado de conservação dos equipamentos clínicos/de apoio 1 

Funcionamento de dispensadores de água/ máquinas de vending 2 

Limpeza e salubridade das instalações 12 

Qualidade da alimentação 6 

Sinalética 1 

TOTAL 85 

Tabela 11 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Instalações e 
serviços complementares". 

Os assuntos mais mencionados reportaram-se a adequação das instalações e procedimentos e a 
COVID-19. 

 

 Outros temas 

Esta classificação utiliza-se em situação não contempladas nas restantes tipificações ou exposições 

pouco precisas, que originam dificuldades na tipificação preconizada na ERS. Correspondem a 

reclamações anuladas, ilegíveis ou fora de âmbito. 

 

Outros temas  

Outro 1 

Reclamação anulada 1 

Reclamação ilegível 1 

TOTAL 3 

Tabela 12 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Outros temas". 

 

Há conteúdos reclamados que atualmente não são tipificáveis no SGREC, ou estão foram do âmbito do 

CHTMAD ou mesmo da ERS. Algumas reclamações são anuladas, pela sua ilegibilidade ou pela 

desistência do exponente. Ressalvam-se as reclamações que estão fora do âmbito de tratamento do 

CHTMAD e que são encaminhadas às entidades visadas. 

Estes valores são cada vez mais inexpressivos, uma vez que o GC, no âmbito das suas funções, realiza 

múltiplos esforços junto dos utentes para conseguir identificar dados, percetibilidade de informação 

e, simultaneamente, orientação na realização da reclamação. 
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 Procedimentos administrativos 
 

Refere-se a temas relacionados com a forma como os estabelecimentos estão organizados 

administrativamente, que influenciam as opções de resposta a determinadas situações, 

nomeadamente, horários de funcionamento, confirmação de agendamentos/desmarcações. 

Procedimentos administrativos  

Atendimento telefónico (funcionamento do Call Centre) 9 

Atribuição de prioridades no atendimento 1 

Confirmação prévia de agendamentos 14 

COVID-19 9 

Cumprimento de prazos para disponibilização de relatórios/resultados de MCDT 7 

Escassez de recursos humanos - pessoal administrativo e de apoio 1 

Escassez de recursos humanos - pessoal clínico 5 

Formação inadequada de colaboradores 2 

Funcionamento do sistema de senhas 1 

Furto/Extravio/Não devolução de objeto pessoal 31 

Horários de funcionamento 5 

Não atendimento por motivo imputável ao utente 1 

Qualidade da informação institucional disponibilizada 17 

Responsabilização/reparação por danos sofridos 6 

TOTAL 109 

Tabela 13 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Procedimentos 
administrativos". 

 

Confirmando a tendência de subida desde 2018, o item “Furto/Extravio/Não devolução de objeto 

pessoal” atingiu durante o ano de 2020 a maior expressividade no parâmetro dos procedimentos 

administrativos. 

O segundo item mais reclamado foi a “Qualidade da informação institucional disponibilizada” que 

inclui informação presencial/pessoal prestada por pessoal administrativo ou de apoio, informação 

disponível no website ou em panfletos informativos da responsabilidade do prestador e ainda 

informação relativa a questões genéricas do funcionamento da instituição e respetivos procedimentos. 

A confirmação prévia dos agendamentos figura em terceiro lugar. 

 Questões financeiras 
 

Como se infere as taxas moderadoras corresponde à quase totalidade das reclamações do item, mas 

decresce ao longo do ano. 

Questões financeiras  

Taxas moderadoras 10 

Informação prévia sobre custos/comparticipações/coberturas 1 

TOTAL 11 

Tabela 14 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Questões 
financeiras". 

 

 Tempos de espera 

Este tema refere-se aos tempos de espera no local, desde o momento da chegada às instalações até 

ao atendimento, incluindo atrasos e demoras, para atos clínicos e para atos administrativos. 
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Tempos de espera  

COVID-19 6 

Tempo de espera para atendimento administrativo 3 

Tempo de espera para atendimento clínico não programado (superior a uma hora) 48 

Tempo de espera para atendimento clínico programado (superior a uma hora) 20 

Tempo de espera por transporte inter-hospitalar 1 

TOTAL 78 

Tabela 15 - Temas mais visados nas reclamações submetidas à ERS em 2020 no tema "Tempos de 
espera". 

 

Neste item, 48 reclamações classificadas relacionam-se com tempos de espera para atendimento, pós 

triagem no serviço de urgência. Relativamente a 2019 observou-se um decréscimo acentuado 

motivado pela maior rapidez no atendimento, dado o menor número de utentes que recorreram ao 

Serviço de Urgência. 

Seguem-se as 20 reclamações com o atendimento clinico programado com tempo de espera superior 

a 1 hora – consulta externa/ambulatório. 

Estes tempos de espera contribuíram para que os utentes expressassem inconformidades nos 

procedimentos instituídos para COVID-19. 

 Evolução dos temas (nível 1) 2019/2020 
 

A comparação dos itens reclamados entre o ano 2019 e 2020 permite-nos verificar qual a evolução dos 

temas de nível 1. 

TEMAS (nível 1) CHTMAD 2019 2020 variação 

Focalização no utente 325 259 -25,5% 

Cuidados de saúde e segurança do doente 247 237 -4,2% 

Tempos de espera 247 78 -216,7% 

Procedimentos administrativos 198 109 -81,7% 

Acesso a cuidados de saúde 168 178 5,6% 

Instalações e serviços complementares 81 85 4,7% 

Outros Temas 31 3 -933,3% 

Questões financeiras 19 11 -72,7% 

TOTAL 1316 960  

Tabela 16 - Comparação dos temas (nível 1) 2019/2020 – CHTMAD. 
 

Observando os temas de nível 1 mais reclamados em comparação com o ano anterior confirma-se a 

tendência de decréscimo em praticamente todas as áreas, que se pode justificar, pela diminuição de 

utentes em circulação nas várias unidades do CHTMAD. 

O tema mais reclamado da “Focalização no utente” incide no direito a tratamento pelos meios 

adequados, humanamente, com prontidão, correção técnica, privacidade e respeito, entre outros. 
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 Por Grupo Profissional 

Grupo Profissional 2020 

Não especificado (em branco) 31 

Órgãos de Direção/Gestão 144 

Outro pessoal clínico 20 

Outro pessoal não clínico 7 

Pessoal administrativo 69 

Pessoal auxiliar e de apoio 31 

Pessoal de enfermagem 89 

Pessoal médico 514 

Serviços concessionados 24 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 31 

Tabela 17 - Reclamações submetidas à ERS em 2020, por Grupo profissional visado. 

 

As reclamações classificadas neste item destacam-se as dirigidas ao pessoal médico em 54 % e aos 

órgãos de direção e gestão 15%, seguido do pessoal de enfermagem 9%. 

Grupo Profissional 2019 2020 

Não especificado (em branco) 98 31 

Órgãos de Direção/Gestão 164 144 

Outro pessoal clínico 1 20 

Outro pessoal não clínico 0 7 

Pessoal administrativo 74 69 

Pessoal auxiliar e de apoio 87 31 

Pessoal de enfermagem 105 89 
Pessoal médico 705 514 
Serviços concessionados 19 24 
Técnicos de diagnóstico e terapêutica 63 31 

Tabela 18 - variação das ocorrências por grupo profissional visado 2019/2020. 

Assiste-se a uma diminuição generalizada das reclamações, com a exceção de outro pessoal clínico e 

não clínicos e dos serviços concessionados. 

Elogios/Louvores 

 Por grupo profissional 

O elogio constitui um reconhecimento da qualidade do serviço prestado pelos colaboradores da 

instituição, causa efeitos positivos e motivadores. 

Grupo profissional visado Ocorrências %  do total de ocorrências 

Órgãos de Direção/Gestão 14 3,23% 

Outro pessoal clínico 56 12,90% 

Outro pessoal não clínico 2 0,46% 
Pessoal administrativo 60 13,82% 

Pessoal auxiliar e de apoio 85 19,59% 

Pessoal de enfermagem 90 20,74% 
Pessoal médico 106 24,42% 

Serviços concessionados 12 2,76% 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 9 2,07% 

Total 434  

Tabela 19 – Elogios submetidos à ERS em 2020, por Grupo profissional visado. 
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O pessoal médico (24,42%) e o pessoal de enfermagem (20,74%) são os grupos profissionais mais 

elogiados, seguido do pessoal auxiliar e de apoio (19,59%). 

 Por assuntos visados 

Assuntos visados Número de 
ocorrências 

%  do total de 
ocorrências 

COVID-19 15 3,46% 
Direção/gestão 3 0,69% 
Funcionamento dos serviços administrativos 28 6,45% 
Funcionamento dos serviços clínicos 37 8,53% 
Funcionamento dos serviços de apoio 134 30,88% 
Pessoal clínico 148 34,10% 
Pessoal não clínico 69 15,90% 

Tabela 20 - Elogios submetidos à ERS em 2020, por assuntos visados. 
 
Desta forma, em consonância com o grupo profissional visado, o assunto mais abordado nos elogios 

refere-se à prestação do “Pessoal Clínico” com 34,1%, “Funcionamento dos serviços de apoio” com 

30,88% e pessoal não clinico com 15,9% 

Sugestões 

Os serviços e organismos devem dar acolhimento às sugestões e opiniões emitidas pelos utentes, no 

pressuposto de “… conhecer o que o utente pensa do modo como é atendido e da qualidade, adequação, 

tempo de espera e custo do serviço que lhe é prestado pela Administração”1 com o objetivo melhorar 

a sua gestão e funcionamento. 

Grupo profissional visado Número de  
ocorrências 

%  do total de 
ocorrências 

Órgãos de Direção/Gestão 4 40,00% 
Pessoal administrativo 2 20,00% 
Técnicos de diagnóstico e terapêutica 4 40,00% 

 

Tabela 21 - Sugestões submetidas à ERS em 2020, por elementos visados. 

Assuntos visados Número de 
ocorrências 

%  do total de 
ocorrências 

Acompanhamento durante a prestação de cuidados 1 10,00% 

COVID-19 2 20,00% 

Escassez de recursos humanos - pessoal clínico 1 10,00% 

Funcionamento dos serviços clínicos 4 40,00% 

Funcionamento dos serviços de apoio 1 10,00% 

Instalações 1 10,00% 

Tabela 22 - Sugestões submetidas à ERS em 2020, por assuntos visados. 

 

O funcionamento dos serviços clínicos e as questões relacionadas com a COVID 19   são os assuntos 

mais visados nas sugestões apresentadas. 
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Evolução do número de colaboradores 

 

 

Gráfico - 1 

No final de 2020 o CHTMAD contava com a colaboração de 3.150 profissionais, (não incluindo 

prestações de serviços). 

Os grupos profissionais predominantes são: o Pessoal de Enfermagem (36,86%), os Assistentes 

Operacionais (23,94%) e o Pessoal Médico (21,49%), que integram 28% de médicos em formação pré-

carreira. 

 

Gráfico - 2 
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Colaboradores por grupo profissional e variação 

Grupo Profissional 2019 2020 Variação 2019/2020 

número % 

Assistentes Operacionais 668 754 86 12,87% 

Assistentes Técnicos 227 235 8 3,52% 

Dirigentes 6 5 -1 -16,67% 

Enfermeiros 1025 1161 136 13,27% 

Médicos 609 677 68 11,17% 

Órgãos de Direção 5 5 0 0,00% 

Outros 22 22 0 0,00% 

Técnico Diagnóstico Terapêutica 189 216 27 14,29% 

Técnico Superior de Saúde 29 30 1 3,45% 

Técnico Superior 42 45 3 7,14% 

TOTAL 2.822 3.150 328 11,62% 

Tabela - 1 

Em termos de faixa etária 51% colaboradores têm idade inferior a 44 anos, com 11% de idade superior 

a 60 anos. 

Evolução da média de idades 
 
Anos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Idade Média 43,7 44,7 44,2 44,6 44,5 43,7 

Tabela - 2 

Em 2020, a idade média dos colaboradores do CHTMAD, EPE era de 43,7 anos, com um ligeiro 

decréscimo face ao ano anterior. 

A média etária mais elevada pertence aos órgãos de direção 52,4 anos, sendo os médicos o grupo 

profissional mais jovem com 39,5 anos de média a que não é alheio o facto de existirem muitos jovens 

médicos em formação e contratados como recém-especialistas, situação idêntica à dos técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica e enfermeiros. 

 

Gráfico - 3 
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Habilitações literárias 

Os nossos profissionais possuem um elevado nível de formação, 70% têm formação superior. 

A licenciatura é o nível de escolaridade mais representativo, com 45%. 

O nível de escolaridade dos nossos colaboradores cresce anualmente, ao ritmo das novas contratações 

e em linha com o verificado na sociedade como um todo. 

Colaboradores por relação jurídica de emprego 

Do total dos nossos funcionários, 59% são detentores de um vinculo contratual em (CIT), contrato 

individual de trabalho, os contratos em funções públicas representam 34,8%, com tendência 

decrescente, desde 2006 que este tipo de contrato não é possível nas EPE. 

Aproximadamente 78% dos colaboradores têm vinculo permanente na forma de CIT ou contrato em 

funções públicas. 

Em 2020 foram celebrados 260 CIT, a maioria no âmbito do COVID19, e a termo incerto. 

Rotatividade de colaboradores 

Durante o ano de 2020 registaram-se 456 admissões, das quais, em outras situações: 46 em regime de 

contrato de prestação de serviços em nome individual e 3 mobilidades. 

Em termos de grupos profissionais, as admissões mais significativas ocorreram nos profissionais de 

enfermagem (153) e dos assistentes operacionais (107). 

Destacam-se também as admissões dos profissionais médicos, principalmente de médicos internos 

(84), cuja colocação é determinada pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde, de médicos 

especialistas (13) e de prestadores de serviços (45). 

Entradas 

Grupo Profissional Funções 
Públicas 

Contratos Individuais Trabalho Outras 
Situações 

TOTAL 

Termo 
Resolutivo 

Tempo 
Indeterminado 

Termo Certo e 
Incerto 

Assistentes 
Operacionais 

 13 94  107 

Assistentes Técnicos  1 15  16 

Outros    1 1 

Enfermeiros  10 141 2 153 

Médicos 84 12 1 45 142 

Técnicos Superiores  4  1 5 

Técnicos Superiores 
de  Diagnóstico e 
Terapêutica 

 5 27  32 

Total 84 45 278 49 456 

Tabela – 4 
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De um total de 128 saídas de profissionais, ocorreram maioritariamente de médicos (74) (médicos 

internos que terminaram o internato e resoluções de contratos por iniciativa do trabalhador), 

assistentes operacionais (21) (principalmente aposentações) e enfermeiros (17) (mobilidades, 

resoluções por iniciativa do trabalhador e aposentações). 

A principal causa das saídas foi a caducidade dos contratos, seguida das resoluções dos contratos e das 

aposentações, a rubrica outros contém as mobilidades. 

Saídas 

Grupo Profissional Reforma/ 
Aposentações 

Caducidade 
(termo) 

Resolução (por 
iniciativa do 
trabalhador) 

Outros Total 

Assistentes Operacionais 18  3  21 

Assistentes Técnicos 6  1 1 8 

Dirigentes    1 1 

Enfermeiros 3  5 9 17 

Médicos 4 49 20 1 74 

Informáticos    1 1 

Técnicos Superiores de 
Diagnóstico Terapêutica 

  5  5 

Técnicos Superiores    1 1 

Total 31 49 34 14 128 

Tabela - 5 

Análise do Absentismo 

A taxa de absentismo relaciona o total anual dos dias de ausência (excluindo as férias) com o total 

anual de dias trabalháveis, em 2020 de 12,17%. Traduziu-se num acréscimo de 2,11%, mais 21.070 

dias, com um total de 82.11 dias de ausência. 

Grupo Profissional Ano 2019 Ano 2020 Variação 

Total dias 
ausência 

Taxa 
absentismo 

Total dias 
ausência 

Taxa 
absentismo 

Total dias 
ausência 

Taxa 
absentismo 

Órgãos de Direção 31 2,73% 48 4,25% +17 +1,52% 
Dirigentes 20 1,49% 148 13,10% +128 +11,61% 

Médicos 9.325 8,33% 10.757 9,22% +1.432 +0,90% 
Enfermeiros 25.629 11,16% 37.355 14,24% +11.726 +3,07% 

Técnicos Superiores de 
Saúde 

371 5,72% 398 5,87% +27 +0,16% 

Técnico Superiores de 
Diagnóstico e Terapêutica 

4.152 9,91% 5.344 11,00% +1.192 +1,09% 

Técnico Superior 952 10,12% 563 5,53% -389 -4,58% 
Assistente Técnicos 4.031 7,93% 4.402 8,29% +372 +0,36% 

Assistente Operacionais 16.391 10,95% 22.534 13,22% +6.143 +2,27% 

Outros 140 3,13% 562 13,09% +422 +9,97% 
TOTAL 61.041 10,06% 82.111 12,17% +21.070 +2,11% 

Tabela - 6 

 

Observações: 

Taxa de absentismo = N.º dias ausência / Total anual de dias trabalháveis 
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Total anual de dias trabalháveis = [(52 semanas x 5 dias úteis) - (n.º feriados + 22 dias de férias)] x 
n.º efetivos 

 

A análise do total de dias de ausência na organização (82.111) por grupo profissional, permite destacar 

o seguinte: 

Os enfermeiros, os assistentes operacionais e os dirigentes, apresentam as taxas de absentismo mais 

elevadas, e acima da média global. 

A variação na taxa de absentismo de 2019 para 2020, aumentou em todos os grupos, destacando-se o 

grupo dos dirigentes com um acréscimo de 11,61%. 

O custo anual estimado do absentismo foi próximo dos 12 milhões de euros em função para uma massa 

salarial bruta de aproximadamente 98 milhões de euros. 

Este acréscimo de absentismo foi também motivado pela pandemia COVID 19, nas componentes 

doença e proteção na parentalidade. 

Absentismo por motivo de ausência 

Dos 82.111 dias de ausências as principais causas foram a doença (44.231; 53,87%) e a parentalidade 

(20.132; 24,52%), representando 78,39% dos dias totais de absentismo registados em 2020. 

 

Gráfico - 4 

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 2020 atingiu os 

12,04%. 
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Grupo Profissional Horas de 
Ausência 
(A) 

Potencial 
Máximo Anual 
(B) 

Horas 
Efetivamente 
Trabalhadas 
(B-A) 

Taxa de 
Absentismo 
(A/B*100) 

Órgãos de Direção 7,00 3.405,00 3.398,00 0,21 
Dirigentes 1.560,00 10.896,00 9.336,00 14,32 

Médicos 85.808,40 918.487,40 832.679,00 9,34 

Enfermeiros 260.862,00 1.842.831,40 1.581.969,40 14,16 

Técnico Superior de 
Saúde 

3.018,00 52.437,00 49.419,00 5,76 

Técnico Diagnóstico 
Terapêutica 

37.114,00 340.954,00 303.840,00 10,89 

Técnico Superior 4.150,00 77.180,00 73.030,00 5,38 
Assistentes Técnicos 30.977,00 378.409,00 347.432,00 8,19 
Assistes Operacionais 157.468,00 1.200.830,00 1.043.362,00 13,11 

Outros 3.923,00 32.915,00 28.992,00 11,92 
TOTAL 584.887,40 4.858.344,80 4.273.457,40 12,04 

Tabela – 7 

Trabalho Extraordinário e Prevenção 

Durante o ano 2020 os profissionais da instituição realizaram 191.574 horas extraordinárias, o que 

representa um decréscimo de cerca de 3,9% face ao ano anterior. 

Ao nível dos grupos profissionais e à semelhança dos anos anteriores, os médicos efetuaram a maioria 

das horas extraordinárias registadas (57,3%), seguindo-se os enfermeiros (22%) e os assistentes 

operacionais (12%). 

Neste ano, destaca-se um acréscimo significativo das horas extraordinárias dos técnicos superiores 

físico e informáticos, e uma diminuição do trabalho extraordinário dos técnicos superiores de 

diagnóstico e terapêutica e dos assistentes operacionais. 

 

Gráfico – 5 
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Entende-se por horas de prevenção aquelas horas em que os colaboradores não estão obrigados a 

permanecer fisicamente no local de trabalho, mas apenas a ficarem disponíveis, para ocorrer a este 

sempre que necessário. 

A análise da distribuição das horas de prevenção permite constatar o seguinte: 

Médicos - (56.868,37h; 37,4%), enfermeiros - (37.421,5h; 24,6%), assistentes operacionais - 

(31.842,5h; 20,9%) são os grupos com mais horas gastas em prevenção. 

Saliente-se que as horas dos médicos em prevenção são essencialmente efetuadas nos serviços de 

urgência, banco de sangue e hemodinâmica, os enfermeiros prestam prevenções na hemodiálise e 

hemodinâmica, os assistentes operacionais fazem prevenção às instalações e equipamentos, a 

prevenção do serviço de informática representa 6,3%, acima do peso dos grupos profissionais TSDT, 

Técnicos Superiores e Assistente Técnicos. 

 

Gráfico - 6 

Remunerações 

Nas remunerações mensais ilíquidas são consideradas as remunerações mensais base ilíquidas mais 

os suplementos regulares e/ou adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente. Não 

estão contemplados os montantes relativos a suplementos ou subsídios irregulares, as prestações 

sociais nem as prestações de serviços. 

A estrutura remuneratória dos profissionais da instituição tem a seguinte distribuição: 

Até 1.000,00€ de remuneração mensal - 33%, entre 1.000,00€ e 2.000,00€ - 51%, entre 2.000,00€ e 

3.000,00€ - 10% os remanescentes 6% auferem remunerações mensais superiores a 3.000,00€. 

O leque salarial ilíquido fixou-se nos 9,68, ou seja, a remuneração máxima é 9,68 vezes superior à 

remuneração mínima. 
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Gráfico - 7 

 

Tabela – 8 

Os encargos com pessoal, no qual se incluem todos os abonos pagos via RHV, ascenderam a 

98.374.433,7 €. 

Estes encargos repartem-se em: remunerações base, suplementos ou subsídios regulares e irregulares, 

encargos com prestações sociais diretas, benefícios sociais, prestações de serviços, encargos da 

entidade patronal e outros encargos com pessoal. 
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Programa de eficiência energética do CHTMAD em 2020 

 

1. Enquadramento 

No âmbito da implementação do Programa de Eficiência Energética (Eco.AP) e do Plano Estratégico do 

Baixo Carbono (PEBC) do Ministério da Saúde, cujos principais objetivos são o aumento da eficiência 

nos consumos de energia, água e na produção de resíduos dos edifícios dos setor público da saúde e a 

redução das emissões de gases com efeito estufa, através de medidas que resultem simultaneamente 

em benefícios económicos e na melhoria da prestação de serviço, estão em curso um conjunto de 

iniciativas que visam os seguintes objetivos: 

 Obter a seguinte redução em 2021 nos consumos de energia, água e produção de resíduos: 

 Consumos de eletricidade e gás: -23% 

 Consumos com água: -16% 

 Produção de resíduos: -16% 

 

 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. 

 

2. Medidas de eficiência energética implementadas 

 

 Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de 

isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore; 

 Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição 

de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por 

caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho 

energético, e respetivos dispositivos de sombreamento; 

 Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes 

por sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que 

visem aumentar a sua eficiência energética, nomeadamente integração de água quente solar, 

sistemas de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC); 

 Instalação de caldeiras de condensação; 

 Instalação de caldeiras a PELLETS nos pavilhões; 

 Iluminação interior e exterior LED; 
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 Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por 

forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando 

a sua transferência entre períodos tarifários; 

 Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e climatização. 

 

3. Análise dos consumos 

A tabela seguinte permite analisar a variação de consumos. 

 2011 2018 2019 2020 Variação                
2019  / 
2018 

Variação                
2019 / 
2011 

Variação                
2020 / 
2019 

Variação                
2020 / 
2011 

Eletricidade 10.745.434 
kWh 

11.095.010 
kWh 

11.317.254 
kWh 

11.173.127 
kWh 

2,00% 5,32% -1,27% 3,98% 

Gás Natural 26.063.203 
kWh 

27.105.418 
kWh 

32.903.021 
kWh 

23.625.701 
kWh 

21,39% 26,24% -28,20% -9,35% 

Água 147.848 m³ 121.277 m³ 171.313 m³ 149.888 m³ 41,26% 15,87% -12,51% 1,38% 

Resíduos 363.948 Kg 373.694 Kg 419.105 Kg 503.038 Kg 12,15% 15,16% 20,03% 38,22% 

Tabela –  1 

As metas do Programa de Eficiência Energética (Eco.AP) relativas à energia, gás natural e eletricidade, 

consumo de água e resíduos não foram ainda atingidas. 

No entanto, em resultado das medidas implementadas (em vigor desde outubro de 2020) na Unidade 

Hospitalar de Vila Real, verifica-se uma tendência de decréscimo de consumos, cuja componente mais 

significativa é o gás natural. 

Em 2021 a redução de consumos de gás natural será mais significativa, não só por incluir todo o ano, 

como pelo facto de apenas em 2021 se ter iniciado a produção de água quente através do solar térmico. 

A energia elétrica, fruto da instalação dos painéis fotovoltaicos, cuja produção teve inicio em junho de 

2021, também terá um decréscimo importante. 

As medidas de melhoria do desempenho energético do CHTMAD em fase de execução são: 

 

Unidade Hospitalar de Chaves 

 

 Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas 

existentes por sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas 

existentes que visem aumentar a sua eficiência energética, nomeadamente integração de 

água quente solar, sistemas de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado 

(AVAC); 

 Instalação de caldeiras de condensação; 

 Substituição progressiva da iluminação interior e exterior do hospital por lâmpadas LED. 

 

Unidade Hospitalar de Vila Real 

 

 Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de 
energia renovável - Instalação de Sistema Fotovoltaico. 
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Análise e descrição dos investimentos realizados 

Durante o exercício económico de 2020 verificou-se um aumento significativo no valor do 

investimento. Este crescimento acentuado deveu-se sobretudo à necessidade de aquisição de 

equipamentos e adaptação de espaços que permitissem implementar o Plano de contingência criado 

para dar resposta à pandemia COVID-19. Por outro lado, foi neste ano que se concretizou a maior parte 

da execução do projeto candidatado ao POSEUR, de Reabilitação dos sistemas energéticos do CHTMAD.

 

Gráfico - 1 

O investimento realizado em 2020 foi de 13,3 milhões de euros, o que representa uma execução 

orçamental de 82% do valor total estimado no Plano de Investimentos para 2020 (PI2020) (16,3 

milhões de euros), com a seguinte desagregação por rubrica: 

 

Gráfico - 2 

2017 2018 2019 2020

Equipamento 925.827,47 2.121.251,16 541.999,12 6.505.619,65
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Do valor investido em 2020, salienta-se o relativo a equipamento básico (40% do total) e 

habitações e edificações para serviços (51%). 

 

Gráfico - 3 

Neste âmbito, destacam-se os investimentos de maior expressão: 

 Reabilitação dos sistemas energéticos (3,5 milhões de euros); 
 

 Reforço da resposta em Medicina Intensiva (1,3 milhões de euros); 
 

 Obras de remodelação e beneficiação decorrentes da pandemia COVID-19 (1,2 milhões de 
euros); 
 

 Equipamentos de anestesia (417 mil euros); 
 

 Computadores e portáteis (389 mil euros); 
 

 Equipamentos e obras integrados no programa de expansão laboratorial (369 mil euros). 

1. Execução orçamental de Investimentos financiados pela União Europeia (EU) 

No que respeita ao projeto de “Reabilitação dos Sistemas energéticos do CHTMAD”, verificou-se 

uma execução de 76% em relação ao valor estimado em sede de candidatura ao POSEUR. 

Quanto ao projeto de “Remodelação e Beneficiação do Bloco Operatório de apoio à Urgência da 

Unidade de Chaves – obra”, depois de ultrapassados os constrangimentos de índole contratual, o início 

da execução física ocorreu em dezembro, pelo que a conclusão deste investimento ocorrerá ao longo 

de 2021. 

Assim, em termos de pedidos de pagamento, em 2018, apenas foram reembolsados os relativos à 

realização de despesas com a elaboração de projetos de execução / projetos técnicos. 

As despesas elegíveis dos projetos financiados apresentam o seguinte grau de execução (€): 

51%
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Código da 
Operação 

Nome da Operação Total do 
Investimento 
Previsto 

 
Despesas Elegíveis aprovadas 

Pedido 
reembolso 
despesa 

Pedido de 
reembolso 
fundo 

Total FEDER 

NORTE-07-4842-
FEDER-000026 

Remodelação e Beneficiação do Bloco 
Operatório de apoio à Urgência do 
Hospital de Chaves 

1.820.601,70 1.477.431,70 977.500,00 60.147,00 39.794,52 

POSEUR-01-1203-
FC-000012 

Reabilitação dos sistemas energéticos 
do CHTMAD 

4.648.155,41 4.077.858,78 3.873.965,84 2.598.922,92 2.342.189,16 

POCI-02-0550-
FEDER-035506 

Implementação Balcão Único Utente 
360 

998.742,82 998.742,82 848.931,40 76.963,42 65.418,91 

POCI-05-5762-FSE-
000179 

Melhoria da experiência do utente na 
área de Consulta Externa 

269.944,42 244.742,28 208.030,94 45.288,27  
30.037,53 

POISE-03-4538-FSE-
000527 

Serviços e redes de intervenção social e 
de saúde - Formação de Profissionais do 
Setor da Saúde 

257.854,87 254.116,99 215.999,44 4.056,13 3.447,71 

POCI-02-0550-
FEDER-044013 

BackOffice 360º - Orquestração de 
Cuidados - Bloco Operatório 

967.265,00 878.822,42 746.999,06 13.912,56 11.825,68 

POCI-05-5762-FSE-
000381 

SERVECIVIS - Mobilidade360&Segurança 
- Segurança na prestação de cuidados e 
partilha de dados clínicos 

999.430,87 999.430,87 849.516,24   
 

NORTE-07-4842-
FEDER-000640 

Reabilitação do Bloco de Partos de apoio 
à Urgência da Unidade Hospitalar de Vila 
Real 

2.097.259,47 860.000,00 731.000,00  
 

 

NORTE-07-4842-
FEDER-000641 

Remodelação e Beneficiação de Unidade 
de Internamento (Cuidados Paliativos) 
para apoio à Urgência da Unidade 
Hospitalar de Chaves 

1.182.741,14 970.000,00 824.500,00  
 

 

 TOTAL 13.241.995,70 10.761.145,86 9.276.442,92 2.799.290,30 2.492.713,51 

Tabela –  2 

Durante o exercício de 2020 foram objeto de aprovação pelo NORTE 2020 as operações relativas 

a “Reabilitação do Bloco de Partos de apoio à Urgência da Unidade Hospitalar de Vila Real” e 

“Remodelação e Beneficiação de Unidade de Internamento (Cuidados Paliativos) para apoio à Urgência 

da Unidade Hospitalar de Chaves”. 

No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização da Administração (SAMA), também foram 

aprovadas as candidaturas “BackOffice 360º - Orquestração de Cuidados - Bloco Operatório” e 

“SERVECIVIS - Mobilidade360&Segurança - Segurança na prestação de cuidados e partilha de dados 

clínicos”. 

Os projetos de “Implementação Balcão Único Utente 360” e “Melhoria da experiência do utente 

na área da Consulta Externa”, sobretudo por motivos relacionados com os períodos de confinamento 

provocados pela pandemia COVID-19 tiveram uma baixa taxa de execução. 

2. Amortizações versus Investimento 

No que respeita ao comportamento das amortizações face aos investimentos realizados em 2020, 

verifica-se que, ao contrário do ocorrido nos exercícios anteriores, o valor do investimento acompanha 

o nível das amortizações. Foi assim parcialmente colmatada a insuficiência de investimentos nos anos 

anteriores, mantendo-se ainda um “gap” de aproximadamente 6 milhões de euros entre as 

amortizações acumuladas e os investimentos acumulados desde 2016 a 2020. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Amortizações do exercício 5.618.598,00 5.333.145,75 4.682.311,41 4.841.122,86 5.669.127,12 

Investimento 1.057.930,76 1.367.375,51 2.608.443,90 1.628.492,20 13.383.411,94 

Amortizações versus Investimento 5,31 3,90 1,80 2,97 0,42 

Tabela –  3 

Em 2021, prevê-se a continuidade da realização de investimentos, de forma a melhorar as condições 

internamento, diagnóstico e terapêutica aos nossos pacientes, aliando o reforço dos recursos humanos 

às tecnologias e amenidades da prestação de cuidados de saúde. Em 2021 estão em curso projetados 

investimentos num montante estimado em 16 milhões de euros, imprescindíveis ao alcance das metas 

do Contrato Programa de 2021, em volume de produção, qualidade e eficiência. 
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        No ano de 2020 a instituição registou, face a 2019, uma redução significativa na sua produção 

distribuída pelas diversas linhas de atividade. São de especial realce a consulta externa, – 23.223 

(-9,8%), as cirurgias não urgentes - 2.140 (-22,9%) e os episódios de urgência - 36.854 (-26,9%), 

conforme já referido neste documento. 

Ao nível dos gastos, apesar da quebra de atividade, verificaram-se significativos acréscimos 

em especial nos custos com pessoal, material de consumo clínico, produtos farmacêuticos, 

material de consumo hoteleiro e materiais de conservação e reparação. 

Os investimentos realizados, diretamente ligados ao tratamento de doentes infetados com 

SARS COV 2, centraram-se em equipamentos e adaptação e construção de instalações nas 

urgências, cuidados intensivos, imagiologia, patologia clínica, internamentos e atividade de 

ambulatório.  

O acréscimo de gastos com recursos humanos, deveu-se à necessidade de reorganização e 

reforço das equipas, minimizando a probabilidade de contagio entre profissionais, pela criação de 

serviços afetos exclusivamente a doentes infetados, aliado à necessidade de retoma da atividade 

clínica adiada. 

 

Análise Económica Financeira 

            As demonstrações financeiras foram emitidas com base nos registos contabilísticos efetuados 

em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos 

das Normas de Contabilidade Pública relevantes para a entidade. 

          As políticas contabilísticas apresentadas na nota 2 foram utilizadas nas demonstrações 

financeiras para o período findo a 31 de dezembro de 2020. Não foram feitas derrogações às 

disposições do SNC-AP. 

No exercício de 2020, o CHTMAD gerou um EBITDA de -26,6 milhões de euros e um Resultado Líquido 

negativo (RL) de 31,4 milhões de euros. 

 

Os rendimentos totais estiveram em linha com o orçamentado, com um desvio positivo de apenas 1 

milhão € (+1 %).  

 

Os gastos operacionais orçamentados derraparam em 14 milhões € (+ 8%), com um consequente 

agravamento em 11,6 milhões de euros nos Resultados Líquidos do Exercício (RLE), face ao orçado. 
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, EPE 

                    Realizado Orçamento Variação 

2019 2020 Var.19/20    2020 Orçamental 
19/20 

Rendimentos      

70 - Impostos, contribuições e Taxas 2.053.885,11 734.247,23 -64% 1.449.459,91 -49% 

72-Prestações de serviços 122.434.904,39 119.365.546,35 -3% 122.059.916,21 -2% 

75 - Transferências subsídios correntes 3.015.115,89 24.096.341,90 699% 22.424.689,81 7% 

76 - Reversões 1.626.532,57 646.210,69 -60%  n.d. 

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 5.015.757,84 3.831.089,61 -24% 1.700.000,00 125% 

79-Juros e rendimentos similares 8.416,49 3.391,43 -60% 0,00 n.d. 

Total de Rendimentos 134.154.612,29 148.676.827,21 11% 147.634.065,93 1% 

Gastos      

60 - Transferências e subsídios concedidos      

61 - Consumos 35.280.294,65 43.368.284,72 23% 37.460.880,11 16% 

Matérias de consumo 35.280.294,65 43.368.284,72 23% 37.460.880,11 16% 

Produtos farmacêuticos 25.615.743,20 29.520.371,76 15% 27.473.213,70 7% 

Material consumo clínico 9.098.849,33 13.155.494,62 45% 9.425.927,53 40% 

Produtos alimentares 4.567,17 4.353,92 -5% 4.567,17 -5% 

Material de consumo hoteleiro 313.073,01 406.299,03 30% 313.264,89 30% 

Material de consumo administrativo 96.402,68 74.758,77 -22% 96.374,39 -22% 

Material de conservação e reparação 151.659,26 207.006,62 36% 147.532,43 40% 

62-Fornecimentos serviços externos 29.716.500,67 31.286.843,67 5% 28.809.892,13 9% 

Subcontratos 7.851.119,90 8.727.388,19 11% 8.408.185,68 4% 

Fornecimentos e serviços 21.865.380,77 22.559.455,48 3% 20.401.706,45 11% 

63-Custos com o pessoal 90.238.856,10 97.505.346,02 8% 96.291.925,00 1% 

Remunerações Base 58.551.145,08 63.053.559,42 8% 52.135.356,88 21% 

Suplementos de remunerações 13.807.802,69 15.655.202,85 13% 13.563.662,08 15% 

Trabalho extraordinário 4.631.549,97 5.864.715,64 27% 5.926.786,93 -1% 

Trabalho em regime de turnos 1.844.313,68 1.928.424,33 5% 4.180.477,07 -54% 

Outros Suplementos 7.331.939,04 7.862.062,88 7% 3.456.398,08 127% 

Outras Despesas com pessoal 17.879.908,33 18.796.583,75 5% 30.592.906,04 -39% 

Imparidade 3.142.791,17 1.278.276,44 -59% 0,00 n.d. 

Provisões do período 0,00 1.960.592,97 n.d. 0,00 n.d. 

64 - Gastos de depreciação e amortização 4.841.122,86 5.056.355,45 4% 4.826.348,20 5% 

68 - Outros Gastos e Perdas 152.454,90 1.038.824,64 581% 60.000,00 1631% 

69 - Outros Gastos e Perdas por juros 52.612,38 8.007,46 -85% 100.000,00 -92% 

Total dos Gastos 163.424.632,73 181.502.531,37 11% 167.549.045,44 8% 

86 - Imposto s/ o rendimento do Exercício 423.566,92 1.353.460,73 220% -25.737,00 -5359% 

Resultados      

Operacionais antes gastos financiamento -29.225.824,55 -32.821.088,13 -12% -19.814.979,51 66% 

Líquido do Exercício -29.693.587,36 -31.472.243,43 -6% -19.889.242,51 58% 

EBITDA -23.860.788,10 -26.616.790,66 -12% -14.988.631,31 78% 

Tabela –  1 

Rendimentos 

Na estrutura de Rendimentos, cerca de 91% são provenientes do Contrato Programa. O Contrato 

Programa define, nomeadamente, os objetivos de produção e a remuneração desta, bem como os 

incentivos financeiros indexados a objetivos de qualidade e eficiência. 
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DESIGNAÇÃO               dez-19          dez-20 Δ ABS. 
2019/2020 

Δ % 
2019/2020 

70 - Impostos, contribuições e taxas 2.053.885,11 € 734.247,23 € -1.319.638 -64,3% 

72 - Prestação de Serviços 122.434.904,39 € 119.365.546,35 € -3.069.358 -2,5% 

  SNS - SERVIÇO NAC. SAÚDE - 
Produção 

105.522.048,16 € 110.860.903,74 € 5.338.856 5,1% 

  Outras entidades responsáveis 3.776.635,89 € 4.295.358,99 € 518.723 13,7% 

  Acertos de Estimativas e Outros 13.136.220,34 € 4.209.283,62 € -8.926.937 -68,0% 

75 - Transferências subsídios correntes 3.015.115,89 € 24.096.341,90 € 21.081.226 699,2% 

76  Reversões 1.626.532,57 € 646.210,69 € -980.322 -60,3% 

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 5.015.757,84 € 3.831.089,61 € -1.184.668 -23,6% 

  Total Proveitos Operacionais 134.146.195,80 € 148.673.435,78 € 14.527.240 10,8% 

79 - Juros Dividendos e outros 
rendimentos 

8.416,49 € 3.391,43 € -5.025 -59,7% 

  Total Proveitos 134.154.612,29 € 148.676.827,21 € 14.522.215 10,8% 

Tabela –  2 

Tal como tem sucedido em anos anteriores, em 2020 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. 

 

A prestação de serviços inclui a faturação emitida ao SNS, com base numa estimativa elaborada 

conforme orientação da ACSS, acrescida do valor da produção para entidades terceiras. 

 

A rubrica de transferências correntes regista um aumento de cerca de 21 milhões de euros, pelo facto 

de estarem previstos no Contrato Programa de 2020 custos de contexto de cerca de 12 milhões de 

euros, ajustados para 23,86 milhões de euros pelo efeito da pandemia, de forma a manter os montantes 

contratados. 

 

O desvio verificado na conta de reversões é resultado da diminuição das provisões para processos 

judiciais em curso. 

 

A variação ocorrida nas outras prestações de serviços refere-se, essencialmente, à faturação de CP de 

anos anteriores, que foi contabilizada na conta 72014 – Acertos de Estimativas, que resulta da 

aplicação das normas do SNC AP, no montante de cerca de 4 milhões de euros. 

 

Prestação de Serviços 

DESIGNAÇÃO dez-19 dez-20 Δ  
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Internamento 46.378.888,78 € 50.781.400,27 € 4.402.511,49 € 9% 

Consulta 19.582.510,43 € 20.611.575,43 € 1.029.065,00 € 5% 

Urgência 10.787.540,95 € 10.113.465,36 € -674.075,59 € -6% 

Hospital de dia 3.050.292,80 € 3.067.443,98 € 17.151,18 € 1% 

MCDT 215.947,17 € 468.648,06 € 252.700,89 € 117% 
Serviço Domiciliário 55.067,92 € -1.652,30 € -56.720,22 € -103% 

Cirurgia de Ambulatório 16.596.957,93 € 16.504.054,68 € -92.903,25 € -1% 

Plano de convergência   0,00 € n.d. 

Outras Prestações de Serviços 25.762.198,41 € 17.819.996,68 € -7.942.201,73 € -31% 

Total 122.429.404,39 € 119.364.932,16 € -3.064.472,23 -2,5% 

Tabela –  3    
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O valor faturado e especializado em 2020 foi efetuado com base na produção de 2020 do Contrato 

Programa. 

A variação ocorrida nas outras prestações de serviços refere-se, essencialmente, à faturação de CP de 

anos anteriores, que foi contabilizada na conta 72014 – Acertos de Estimativas, como já referido 

anteriormente. 

 

Gastos 

Na perspetiva de Gastos, as rubricas com maior impacto no total de gastos são os Gastos com Pessoal, 

o Custo das mercadorias Vendidas e Consumidas (CMVMC) e os Fornecimentos e Serviços Externos 

(FSE, que globalmente representam cerca de 95% do total de gastos. 

Gastos            dez-19             dez-20 Δ  
19/20 

Δ( %)  
19/20 

CMVMC 35.280.294,65 € 43.368.284,72 € 8.087.990,07 € 22,9% 
Fornecimentos Serviços Externos 29.716.500,67 € 31.286.843,67 € 1.570.343,00 € 5,28% 
Gastos com o Pessoal 90.238.856,10 € 97.505.346,02 € 7.266.489,92 € 8,05% 
Transferências subsídios 0,00 € 0,00 € 0,00 € n.d. 
Amortizações do Exercício 4.841.122,86 € 5.056.355,45 € 215.232,59 € 4,45% 
Perdas por Imparidade 3.142.791,17 € 1.278.276,44 €   
Provisões do Exercício 0,00 € 1.960.592,97 € 1.960.592,97 € n.d. 
Outros gastos e perdas 152.454,90 € 1.038.824,64 € 886.369,74 € 581,40% 
Total Gastos Operacionais 163.372.020,35 € 181.494.523,91 € 18.122.503,56 € 11,09% 
Outros gastos e perdas por juros 52.612,38 € 8.007,46 € -44.604,92 € -84,78% 
Total de Gastos 163.424.632,73 € 181.502.531,37 € 18.077.898,64 € 11,06% 

Tabela –  4 

CMVC Consumos 
 

        dez-19     dez-20 Δ  
19/20 

Δ (%) 
19/20 

MERCADORIAS      
PRODUTOS FARMACEUTICOS 25.615.743,20 € 29.520.371,76 € 3.904.628,56 € 15,2% 
MEDICAMENTOS 22.302.844,87 € 23.985.042,73 € 1.682.197,86 € 7,5% 
Medicamentos CHNM 21.631.441,26 € 23.207.598,39 € 1.576.157,13 € 7,3% 
Vacinas 9.840,78 € 6.811,88 € -3.028,90 € -30,8% 
Medicamentos sem CHNM 661.562,83 € 770.632,46 € 109.069,63 € 16,5% 
Reagentes e produtos de diagnóstico rápido 3.053.029,39 € 5.382.163,38 € 2.329.133,99 € 76,3% 
Outros produtos farmacêuticos 259.868,94 € 153.165,65 € -106.703,29 € -41,1% 
MATERIAL CONSUMO  CLINICO 9.098.849,33 € 13.155.494,62 € 4.056.645,29 € 44,6% 
ALIMENTAÇÃO 4.567,17 € 4.353,92 € -213,25 € -4,7% 
MATERIAL CONSUMO  HOTELEIRO 313.073,01 € 406.299,03 € 93.226,02 € 29,8% 
MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 96.402,68 € 74.758,77 € -21.643,91 € -22,5% 
MATERIAL MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 151.659,26 € 207.006,62 € 55.347,36 € 36,5% 
OUTROS   0,00 € n.d. 
TOTAL CMVMC 35.280.294,65 € 43.368.284,72 € 8.087.990,07 € 22,9% 

Tabela –  5 

Verifica-se um aumento dos gastos com consumos de 2020 em cerca de 8 milhões de euros.  A grande 

variação resulta do consumo de medicamentos e material de consumo clinico, em especial 

Equipamento de Proteção Individual - EPI e reagentes para rastreio da COVID 19. 

 

Fornecimentos e serviços externos 

 

Evolução dos subcontratos 
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Na rubrica de Subcontratos podemos verificar um aumento face ao período homólogo, consequência, 

em grande parte, da situação de Pandemia já referida anteriormente. 

 

SUBCONTRATOS dez-19 dez-20 Δ 

19/20 

Δ (%)  

19/20 

MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO 3.735.949,04 € 3.927.962,97 € 192.013,93 € 5,1% 

Patologia clínica 999.128,14 € 1.114.131,48 € 115.003,34 € 11,5% 

Anatomia patológica 406.012,55 € 440.797,65 € 34.785,10 € 8,6% 

Imagiologia 1.815.895,77 € 1.793.718,75 € - 22.177,02 € -1,2% 

Cardiologia 33.206,80 € 52.213,00 € 19.006,20 € 57,2% 

Medicina nuclear 394.659,00 € 443.196,54 € 48.537,54 € 12,3% 

Gastrenterologia 34.357,86 € 51.311,76 € 16.953,90 € 49,3% 

Outros meios complementares diagnóstico 52.688,92 € 32.593,79 € - 20.095,13 € -38,1% 

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTICA 4.008.647,23 € 4.708.029,90 € 699.382,67 € 17,4% 

Cuidados Respiratórios Domiciliários 1.858.396,89 € 2.098.208,98 € 239.812,09 € 12,9% 

Unidades terapêuticas de sangue 1.026.284,20 € 1.029.486,50 € 3.202,30 € 0,3% 

Internamentos 1.056.291,14 € 1.580.334,42 € 524.043,28 € 49,6% 

Outros 67.675,00 €  - 67.675,00 € -100,0% 

OUTROS Subcontratos 106.523,63 € 91.395,32 € - 15.128,31 € -14,2% 

TOTAL SUBCONTRATOS 7.851.119,90 € 8.727.388,19 € 876.268,29 € 11,2% 

Tabela –  6 

Os meios complementares de diagnóstico aumentaram apenas em 192 mil euros, estando refletida a 

internalização de exames da patologia clínica e redução da prescrição de exames de medicina nuclear. 

Os meios complementares de terapêutica cresceram 699 mil € (+17%), sendo de realçar os custos 

com os cuidados respiratórios domiciliários com um crescimento de 239 mil euros (+12,9%), 

resultado do reduzido número de altas médicas a estes doentes para o CSP.  

Verificou-se ainda um enorme crescimento no número de internamentos no exterior (+49,6%), 

resultado dos vales cirúrgicos emitidos, por incapacidade de resposta dos nossos serviços cirúrgicos 

em intervencionar atempadamente estes doentes, apesar das contratações de profissionais nesta área, 

dos investimentos realizados e da produção adicional (SIGIC). 

Deverá ser feita uma análise em profundidade nos serviços cirúrgicos e no serviço de Pneumologia, 

visando uma avaliação das causas que provocam estes acréscimos de gastos, com propostas de 

correção. 
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Evolução Trabalhos Especializados 

Trabalhos especializados dez-19 dez-20 Δ  
19/20 

Δ (%)  
19/20 

SERVIÇOS TÉCNICOS RECURSOS HUMANOS 1.675.100,33 € 1.943.639,92 € 268.539,59 € 16,0% 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2.645.488,47 € 2.372.171,67 € -273.316,80 € -10,3% 

SERVIÇOS DE LAVANDARIA 1.248.185,42 € 1.431.792,63 € 183.607,21 € 14,7% 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 589.790,55 € 612.563,17 € 22.772,62 € 3,9% 

HONORÁRIOS 2.053.241,69 € 2.332.863,96 € 279.622,27 € 13,6% 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 2.347.022,30 € 2.774.875,89 € 427.853,59 € 18,2% 

ELETRICIDADE 1.588.644,16 € 1.457.200,11 € -131.444,05 € -8,3% 

COMBUSTÍVEIS 1.738.515,08 € 1.137.932,35 € -600.582,73 € -34,5% 

ÁGUA 376.803,51 € 306.611,29 € -70.192,22 € -18,6% 

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 4.066.667,68 € 3.562.789,91 € -503.877,77 € -12,4% 

RENDAS E ALUGUERES 523.766,65 € 1.217.631,35 € 693.864,70 € 132,5% 

COMUNICAÇÃO 363.416,52 € 456.003,64 € 92.587,12 € 25,5% 

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 974.359,60 € 874.905,90 € -99.453,70 € -10,2% 

OUTROS SERVIÇOS 1.674.378,81 € 2.078.473,69 € 404.094,88 € 24,1% 

Total 21.865.380,77 € 22.559.455,48 € 425.535,12 € 1,9% 

Tabela –  7 

Quando analisado o montante de gastos em FSE (Trabalhos Especializados), em comparação com o 

período homólogo, verifica-se um aumento próximo dos 425 mil euros, assim justificado: 

 

a) A redução na rubrica alimentação em (- 10,3%) resulta do impacto da pandemia, que 

contribuiu significativamente para a redução da atividade geral com reflexo no número de 

internamentos; 

 

b) O desvio negativo na rubrica de combustíveis em cerca de - 600 mil euros, resulta em parte da 

Lavandaria do SUCH, instalada no CHTMAD, registar em 2020 uma quebra de atividade, com 

redução dos consumos de gás natural, e, presentemente pela desativação da Central Térmica 

e início de funcionamento da nova central mais eficiente, construída no âmbito do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR); 

 

c) Aumento na rubrica de Rendas em cerca de 693 mil euros resulta da renda das instalações 

temporárias para acolher os doentes referenciados no âmbito da COVID19, entretanto já 

desativadas, dos alugueres de alguns equipamentos de Pneumologia e Gastro e indeminização 

à Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua pela devolução do imóvel do Hospital D. Luís I; 

 

d) O acréscimo na rubrica de outros serviços em cerca de 404 mil euros é, em parte, justificado 

pela falta de especialização de custos em 2019, faturação não contabilizada da empresa 

KONICA MINOLTA e por aquisições de serviços diretamente relacionados com a Pandemia; 

 

e) A redução nos gastos com energia elétrica de 131 mil euros é já um indicador da redução 

esperada de 40% com a implementação do projeto de eficiência energética da U. H. de Vila 

Real que pretendemos também realizar na U. H. de Chaves. 
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Gastos com Pessoal 
 

dez-19 dez-20     Δ    
19/20 

  Δ (%) 
 19/20 

REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS DIRECTIVOS 351.713,17 € 417.593,79 € 65.880,62 € 18,7% 

REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 58.199.431,91 € 62.635.965,63 € 4.436.533,72 € 7,6% 

ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 13.807.802,69 € 15.655.202,85 € 1.847.400,16 € 13,4% 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.631.549,97 € 5.864.715,64 € 1.233.165,67 € 26,6% 

PREVENÇÕES 1.844.313,68 € 1.928.424,33 € 84.110,65 € 4,6% 

SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO, TRABALHO 
NOTURNO 

4.551.592,83 € 5.017.670,09 € 466.077,26 € 10,2% 

ABONO PARA FALHAS 2.947,18 € 2.847,57 € -99,61 € -3,4% 

OUTROS 2.777.399,03 € 2.841.545,22 € 64.146,19 € 2,3% 

BENEFICIOS PÓS-EMPREGO 14.692,74 € 16.089,61 € 1.396,87 € 9,5% 

INDEMINIZAÇÕES 60.520,93 € 43.567,76 € -16.953,17 € -28,0% 

ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES 16.746.390,84 € 17.293.748,82 € 547.357,98 € 3,3% 

SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO 530.091,20 € 532.349,49 € 2.258,29 € 0,4% 

GASTOS AÇÃO SOCIAL 5.640,60 € 6.383,52 € 742,92 € 13,2% 

OUTROS GASTOS PESSOAL 319.323,95 € 729.311,08 € 409.987,13 € 128,4% 

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 203.248,07 € 175.133,47 € -28.114,60 € -13,8% 

Total 90.238.856,10 € 97.505.346,02 € 7.266.489,92 € 8,1% 

Tabela –  8 

O aumento de 8,1 % registado em 2020, relativamente ao período homólogo, deve-se 

essencialmente: 

 

a) Às novas contratações, ou seja, de janeiro a dezembro de 2020 ingressaram na instituição 159 

enfermeiros, 65 médicos (55 prestadores de serviços), 34 TSDT, 103 assistentes operacionais, 

17 assistente técnicos e 6 técnicos superiores; 

 
b) Ao descongelamento das carreiras da Administração Pública que originou o consequente 

aumento do valor das remunerações base, dos suplementos de remunerações, das prevenções, 

das noites e suplementos e dos encargos sobre remunerações; 

 
c) Ao aumento das noites e suplementos – (+606.879 €, ou seja, um aumento de cerca de 

14,12%); 

 
d) Ao aumento do SIGIC que desde o início do ano tinha diminuído, mas que em dezembro de 

2020 registou um aumento de 19,14% - 417.265 €; 

 

e) Ao aumento das horas de prevenção – (+102.754 €); 
 
 

f) Ao aumento do subsídio de alimentação- (+177.464 €); 
 
 

g) Ao aumento das horas extraordinárias, fruto da situação do COVID19 – (+596.236 €, ou seja, 

um aumento de 12,9%); 

 
 

h) Ao pagamento do prémio de desempenho – COVID19 ao abrigo do Dec. Lei n.º 101 – B/2020, 

que em 2020 representou cerca de 434.945 €. 
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Amortizações, Imparidades e Provisões do Exercício 

DESIGNAÇÃO dez-19 dez-20 Δ  
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Transferências e subsídios concedidos 0,00 €   0,00 € n.d. 

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.841.122,86 € 5.056.355,45 € 215.232,59 € 4,4% 

Perdas por Imparidade 3.142.791,17 € 1.278.276,44 € -1.864.514,73 € -59,3% 

Provisões do período 0,00 € 1.960.592,97 € 1.960.592,97 € n.d. 

OUTROS GASTOS E PERDAS 152.454,90 € 1.038.824,64 € 886.369,74 € 581,4% 

OUTROS GASTOS E PERDAS POR JUROS  52.612,38 € 8.007,46 € -44.604,92 € -84,8% 

 Total 8.188.981,31 € 9.342.056,96 € 1.153.075,65 € 14,1% 

Tabela –  9 

As amortizações em 2020 apresentam um valor superior a 2019 resultante do aumento dos 

Investimentos efetuados devido à situação de Pandemia, como a requalificação da capacidade 

laboratorial, estruturas dedicadas à COVID 19 e outros investimentos relacionados com a definição de 

circuitos de utentes. 

As perdas por imparidades foram inferiores em 2020, resultando o valor do registo de faturação da 

ARS Norte em cobrança duvidosa. 

O valor das provisões de processos judiciais em curso constituídas teve uma reversão, ou seja, foi 

diminuído pelo cálculo atualizado a 2020, relativamente ao Processo do Hospital de Lamego. 

 

Provisões 
Rubrica Quantia 

escriturada 
inicial 

Aumentos Diminuições Quantia 
escriturada 

final 

Reforços Aumentos 
da quantia 
descontada 

Outro
s 

aume
ntos 

Total 
aumentos 

Utiliz
ações 

Reversões Outras 
dimin
uições 

Total 
diminuiçõe

s 

 

Processos 
judiciais em 
curso 

5.182.505,73 1.960.592,97     1.960.592,97   3.782.416,98   3.782.416,98 3.360.681,72 

Acidentes de 
trabalho e 
doenças 
profissionais 

124.015,15 6.342,11     6.342,11       0,00 130.357,26 

Total 5.306.520,88 1.966.935,08 0,00 0,00 1.966.935,08 0,00 3.782.416,98 0,00 3.782.416,98 3.491.038,98 

Tabela –  10 

 

Resultados 

Resultados                                            Ano Orçamento 
 

  

2019 2020 Var. 19/20 2020 Var.  
19/20 

Operacionais antes gastos 
financiamento 

-29.225.824,55 -32.821.088,13 -12% -19.814.979,51 66% 

Líquido do Exercício -29.693.587,36 -31.472.243,43 -6% -19.889.242,51 58% 

 EBITDA -23.860.788,10 -26.616.790,66 -12% -14.988.631,31 78% 

Tabela –  11 

Relativamente ao período homólogo, os resultados apresentam uma pior performance.  A situação de 

Pandemia induziu a redução a produção e o aumento dos gastos, conduzindo à deterioração dos 

resultados do exercício de 2020. 
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE Balanço 

dezembro 20 dezembro 19 

Ativo   

Ativos fixos, investimentos e outros 48.224.254,36 44.189.800,06 

Inventários 8.906.476,00 6.418.544,71 

Dívidas de Terceiros 9.961.836,58 11.421.204,41 

Outras Contas a receber 26.528.128,21 29.603.353,20 

Caixa e depósitos 2.811.593,49 1.808.189,05 

Total Ativo 96.432.288,64 93.441.091,43 

Património Líquido   

Património 69.100.000,00 69.100.000,00 

Reservas 3.691.622,71 3.691.622,71 

Resultados Transitados -96.706.275,11 -92.442.702,00 

Outras variações do P.L. 18.096.732,26 18.827.870,41 

Resultado Líquido do Exercício -31.472.243,43 -29.270.020,44 

Total Fundo Patrimonial -37.290.163,57 -30.093.229,32 

Passivo   

Provisões 3.491.038,98 5.306.520,88 

Dívidas a Terceiros 42.286.930,61 44.705.274,30 

Outras contas a pagar 87.944.482,62 73.522.525,57 

Outros passivos financeiros   

Total Passivo 133.722.452,21 123.534.320,75 

Total F. Patrimonial e Passivo 96.432.288,64 93.441.091,43 

Tabela –  12 

Estrutura do Balanço 

Rúbricas             2019                 2020 Δ 
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Ativo Líquido 93.441.091,43 € 96.432.288,64 € 2.991.197,21 € 3,20% 

Passivo 123.957.887,67 € 133.722.452,21 € 9.764.564,54 € 7,88% 

Fundos Próprios -30.516.796,24 € -37.290.163,57 € -6.773.367,33 € - 22,20% 

Fundos Próprios s/ RLE -823.208,88 € -5.817.920,14 € -4.994.711,26 € 606,74% 

Resultado Líquido do Exercício -29.693.587,36 € -31.472.243,43 € -1.778.656,07 € - 5,99% 

Tabela –  13 

Estrutura do Ativo 

Rúbricas 2019 2020 Δ 
19/20 

Δ (%) 
19/20 

Imobilizado Líquido 43.993.949,14 € 47.929.001,17 € 3.935.052,03 € 8,94% 

Existências Líquidas 6.418.544,71 € 8.906.476,00 € 2.487.931,29 € 38,76% 

Clientes e Devedores 11.421.204,41 € 9.961.836,58 € -1.459.367,83 € -12,78% 

Estado 352.906,88 € 352.906,88 € 0,00 € 0,00% 

Disponibilidades 1.808.189,05 € 2.811.593,49 € 1.003.404,44 € 55,49% 

Outras contas a receber 29.250.446,32 € 26.175.221,33 € -3.075.224,99 € -10,51% 

Outros ativos financeiros 195.850,92 € 295.253,19 € 99.402,27 € 50,75% 

Total Ativo Líquido 93.441.091,43 € 96.432.288,64 € 2.991.197,21 € 3,20% 

Tabela –  14 
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Disponibilidades 

DESIGNAÇÃO dez-19 dez-20 Δ 
19/20 

Δ (%) 19/20 

Caixa e depósitos 1.808.189,05 2.811.593,49 1.003.404,44 55,5% 

Tabela –  15 

Todas as verbas recebidas foram utilizadas para pagamentos a fornecedores e pagamento de 

obrigações remuneratórias. 

 

Estrutura do Passivo 

Rúbricas 2019 2020 Δ 
19/20 

Δ (%) 
 19/20 

Adiantamento Clientes 46.392.349,40 € 55.403.296,14 € 9.010.946,74 € 19,42% 

Fornecedores e Credores 44.705.274,30 € 42.286.930,61 € -2.418.343,69 € -5,41% 

Estado 3.047.643,08 € 3.754.200,43 € 706.557,35 € 23,18% 

Provisões 5.306.520,88 € 3.491.038,98 € -1.815.481,90 € -34,21% 

Outras contas a pagar 24.506.100,01 € 29.257.444,71 € 4.751.344,70 € 19,39% 

Diferimentos 0,00 €  0,00 € n.d. 

Total Passivo 123.957.887,67 € 134.192.910,87 € 10.235.023,20 € 8% 

Tabela –  16 

O aumento verificado no Passivo deve-se, essencialmente, ao aumento das rubricas de fornecedores, 

adiantamentos de clientes e outras contas a pagar. 

 

Dívida em 31/12/2019 

ENTIDADES / PRAZOS 
 

 

Vincenda 0 - 90 dias 91 - 180 dias 181 - 240 
dias 

241 - 360 
dias 

361 - 540 
dias 

541 - 720 
dias 

721 dias ou 
mais 

TOTAL 

ESTADO ADSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 616.988,26 € 

CGA 567.835,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 567.835,05 € 

I.G.F.S.S. 660.357,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 660.357,46 € 

IASFA 110,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,65 € 

                  0,00 € 

TOTAL 1.228.303,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 1.845.291,42 € 

SNS 1.208.629,99 € 841.126,86 € 864.645,68 € 275.978,13 € 607.749,24 € 696.287,07 € 338.749,02 € 1.063.696,42 € 5.896.862,41 € 

EXTERNOS BENS E 
SERVIÇOS 

12.820.594,09 € 10.728.608,13 € 10.687.515,00 € 5.512.232,75 € -1.531.434,00 € -9.738,92 € -208.050,38 € 32.610,91 € 38.032.337,58 € 

CAPITAIS 254.470,64 €               254.470,64 € 

TOTAL 13.075.064,73 € 10.728.608,13 € 10.687.515,00 € 5.512.232,75 € -1.531.434,00 € -9.738,92 € -208.050,38 € 32.610,91 € 38.286.808,22 € 

TOTAL 15.511.997,88 € 11.569.734,99 € 11.552.160,68 € 5.788.210,88 € -923.684,76 € 686.548,15 € 130.698,64 € 1.713.295,59 € 46.028.962,05 € 

DÍVIDA VINCENDA 15.511.997,88 €         

DÍVIDA VENCIDA 30.516.964,17 €         

Tabela –  17 
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Dívida em 31/12/2020 

ENTIDADES / PRAZOS Vincenda 0 - 90 dias 91 - 180 
dias 

181 - 240 
dias 

241 - 360 
dias 

361 - 540 
dias 

541 - 720 
dias 

721 dias 
ou mais 

TOTAL 

ESTADO A.D.S.E. 
CONTINENTE 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 616.988,26 € 

CAIXA GERAL 
APOSENTACOES 

642.137,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 642.137,12 € 

 SEG. SOCIAL, 
I.P. 

797.826,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 797.826,20 € 

IASFA  118,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118,54 € 

MUNICÍPIO DE 
CHAVES 

6.291,16 € 0,00 € 0,00 € 775,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.066,41 € 

TOTAL 1.446.373,02 € 0,00 € 0,00 € 775,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.988,26 € 2.064.136,53 € 

SNS (Restantes RCE) 677.291,07 € 1.485.381,51 € 1.071.449,24 € 493.431,58 € 760.019,28 € 801.701,71 € 290.050,47 € 878.206,07 € 6.457.530,93 € 

EXTERNOS BENS E 
SERVIÇOS 

13.673.832,56 € 12.961.911,83 € 6.240.559,58 € 1.332.400,00 € -387.741,54 € 722,67 € 133,56 € 7.523,46 € 33.829.342,12 € 

02.01.09 + 
02.01.10 + 
02.01.11 

11.092.842,46 € 9.404.019,39 € 4.583.330,82 € 1.199.809,68 €   722,67 € 133,56 € 4.479,19 € 26.285.337,77 € 

Restantes RCE -412.767,12 € 3.557.892,44 € 1.657.228,76 € 132.590,32 € -387.741,54 € 0,00 € 0,00 € 3.044,27 € 4.550.247,13 € 

CAPITAIS 2.993.757,22 €               2.993.757,22 € 

TOTAL 13.673.832,56 € 12.961.911,83 € 6.240.559,58 € 1.332.400,00 € -387.741,54 € 722,67 € 133,56 € 7.523,46 € 33.829.342,12 € 

TOTAL 15.797.496,65 € 14.447.293,34 € 7.312.008,82 € 1.826.606,83 € 372.277,74 € 802.424,38 € 290.184,03 € 1.502.717,79 € 42.351.009,58 € 

DÍVIDA VINCENDA 15.797.496,65 €         

DÍVIDA VENCIDA 26.553.512,93 €         

Tabela –  18 

As dívidas a fornecedores diminuíram cerca de 3,7 milhões de euros, devido ao reforço nas 

transferências da ACSS, durante o ano de 2020, para pagamentos a fornecedores. 

Esta evolução da dívida reflete-se na redução do prazo médio de pagamento, que em 2020 se fixou nos 

123 dias. 

 

Gráfico - 1 

ESTRUTURA DOS FUNDOS PRÓPRIOS 

Rúbrica                       2019        2020 Δ 
19/20 

Δ (%)  
19/20 

Capital Estatutário 69.100.000,00 € 69.100.000,00 € 0,00 € 0,00% 
Reservas 3.691.622,71 € 3.691.622,71 € 0,00 € 0,00% 
Resultados Transitados -92.442.702,00 € -96.706.275,11 € -4.263.573,11 € - 4,61% 
Outras variações património 18.827.870,41 € 18.096.732,26 € -731.138,15 € -3,88% 
Resultado Líquido do 
Exercício 

-29.693.587,36 € -31.942.702,09 € -2.249.114,73 € - 7,57% 

Total Fundos Próprios -30.516.796,24 € -37.760.622,23 € -7.243.825,99 € - 23,74% 

Tabela –  19 
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A deterioração dos Fundos Próprios em 7,2 milhões de euros resulta da aplicação do RLE do ano 

anterior em Resultados Transitados e transferências da ACSS para cobertura de prejuízos que afetaram 

resultados transitados. 

 
Fundos Disponíveis e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) 

Em dezembro de 2020, o CHTMAD apresenta Fundos Disponíveis negativos de -35.455.827,03 €. Esta 

situação resulta da transição dos compromissos assumidos e não pagos (dívidas a fornecedores) de 

2019, no total de 54.726.756,64 €. 

 

O CHTMAD recebeu em 2020 um duodécimo de 12.127.055,40 €. As despesas mensais orçam em 12,6 

milhões de euros, daqui resultando um défice mensal de aproximadamente 500.000€, gerador de um 

constante aumento da dívida. Mesmo sem ter em conta as necessidades normais de investimentos de 

substituição e grandes reparações em instalações e equipamentos, também elas geradoras de uma 

dívida anual média de 6 milhões de euros, a que acresce uma dívida acumulada que transita todos os 

anos de aproximadamente 50 milhões de euros. 

 

O Conselho de Administração deliberou aprovar fundos disponíveis negativos, como única forma do 

CHTMAD continuar a sua missão de serviço público, prestando cuidados de saúde indispensáveis à 

população. Sem esta deliberação, que viola a LCPA, não era possível ao CHTMAD proceder à aquisição 

de medicamentos e outros bens e serviços, isto é, não era possível prestar cuidados de saúde. 

As deliberações do Conselho de Administração, de aprovação fundos disponíveis negativos, são 

enviadas mensalmente para a Direção Geral do Orçamento, para o Senhor Secretário de Estado da 

Saúde, para a Administração Central do Sistema de Saúde e para a Administração Regional de Saúde 

do Norte, com um pedido de encontrarem uma solução definitiva para este problema orçamental, 

económico e financeiro. 

 

Execução Orçamental da Receita 

            Receita Cobrada 

RCE Designação Previsão 
corrigida 

Receitas 
Liquidadas 

Receita 
Anulada 

            Ano Anos 
Anteriores 

TOTAL 

R.01 Receita Fiscal      0 € 

R.02 Contrib. P/ sistemas de Proteção ou 
subsistemas de Saúde 

     0 € 

R.03 Taxas, multas e outras penalidades 1.377.285 € 1.206.697 € 135.812 € 1.070.553 € 6.987 € 1.077.540 € 

R.04 Rendimento de Propriedades      0 € 

R.05 transferência correntes 1.374.584 € 235.913 € 1.072.676 € 235.913 €  235.913 € 

R.06 Venda de bens e serviços 135.609.642 € 151.866.767 € 1.049.608 € 145.821.591 € 3.858.992 € 149.680.583 € 

R.07 Outras Receitas Correntes 1.321.673 € 1.502.895 € 228.067 € 892.311 € 697.148 € 1.589.460 € 

R.08 Vendas de bens de investimento      0 € 

R.09 Transferência de capital 38.507 € 38.507 € 0 € 38.507 €  38.507 € 

R.10 Outras receitas de capital 4.334.702 € 2.491.360 € 0 € 2.491.360 €  2.491.360 € 

R.11 Reposição ñ abatidas aos pagamentos 22.989 € -144.812 € 0 € -144.812 € 16.253 € -128.559 € 

R.12 Receita com ativos financeiros      0 € 

R.13 Receita com passivos financeiros 30.600.948 € 30.600.948 € 0 € 30.600.948 €  30.600.948 € 

R.14 Saldo da gerência anterior - Operações 
Orçamentais 

1.808.189 € 1.808.189 €  1.808.189 €  1.808.189 € 

R.17 Operações de Tesouraria      0 € 

R.99 transferência Receitas Gerais      0 € 

 TOTAL 176.488.519 € 189.606.464 € 2.486.163 € 182.814.560 € 4.579.380 € 187.393.941 € 

Tabela –  20 
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Execução Orçamental da Despesa 

    Despesas Pagas Diferenças 

RCE Designação Dotação 
Corrigida 

Compromissos 
Assumidos 

Ano Anos 
Anteriores 

TOTAL Dotação não 
comprometida 

Compromissos 
por pagar 

D.01 Despesas com o 
pessoal 

85.993.051 € 98.647.139 € 91.712.338 € 2.902.256 € 94.614.594 € -12.654.088 € 4.032.545 € 

D.02 Aquisição de bens 
e serviços 

81.825.032 € 127.833.555 € 35.196.093 € 47.756.433 € 82.952.526 € -46.008.522 € 44.881.029 € 

D.03 Juros e outros 
encargos 

241.230 € 5.149 € 4.928 € 99 € 5.027 € 236.081 € 121 € 

D.04+08 Transferências     0 € 0 € 0 € 
D.05 Subsídios 86.590 € 207.600 € 197.154 € 500 € 197.654 € -121.010 € 9.946 € 

D.07 Investimento     0 € 0 € 0 € 

D.06+11 Outras despesas 4.546.269 € 12.016.014 € 6.189.923 € 659.127 € 6.849.050 € -7.469.745 € 5.166.964 € 
D.12 Operações de 

Tesouraria 
       

D.09+10 Ativos/Passivos 
Financeiros 

    0 € 0 € 0 € 

 TOTAL 172.692.172 € 238.709.457 € 133.300.436 € 51.318.415 € 184.618.851 € -66.017.284 € 54.090.605 € 

Tabela –  21 

 
Tabela –  22 

O Orçamento do CHTMAD para 2020, na ótica da despesa, é de 172.692.172 €. No final de 2020 

encontra-se cabimentado 239.067.341 € e com compromissos no montante de 238.709.456 €, o que 

significa que foi ultrapassado o valor do Orçamento para 2020 em 66.017.284€. Esta situação resulta 

da transição do saldo das faturas em dívida de 2019, no montante de 54.090.605 € que, de acordo com 

os regras da Contabilidade orçamental, consomem cabimento e compromisso em 2020. 

Após o inicio da pandemia, foi necessário proceder a um significativo reforço de stocks, em 

medicamentos, material de higiene e limpeza, meios complementares de diagnóstico - testes COVID e 

muito especialmente em EPI, como resposta aos efeitos pandémicos. 

 
Conclusões 

A situação de crise pandémica que surgiu em março de 2020, veio afetar negativamente a 

performance do CHTMAD. 

Em 2020 verificou-se uma quebra na produção e simultaneamente um acréscimo de gastos, 

contribuindo para Resultado Liquido do Exercício negativo de – 31,4 milhões de euros. 

A derrapagem dos gastos está maioritariamente relacionada com a pandemia, estendendo-se 

a todas as rubricas, mas com maior impacto nos consumos e fornecimentos e serviços e externos. 

Rubrica

Descrição

Despesas por 

pagar de períodos 

anteriores (1)

Dotações 

corrigidas (2)
Cativos (3) Descativos (4)

Dotações 

disponíveis 

(5)

Cabimentos 

(6)

Compromissos 

(7)
Obrigações (8)

Despesas pagas 

brutas (9)
Emitidas (10) Recebidas (11)

Despesa Corrente 54.009.667 € 168.145.903 € 0 € 0 € -58.905.424 € 227.051.327 € 226.693.442 € 226.693.442 € 177.795.980 € 26.178 € 26.178 €

D1.1 Remunerações  Certas  e Permanentes 1.192.846 € 70.915.646 € 8.470.081 € 62.445.565 € 62.445.565 € 62.445.565 € 61.234.717 €

D1.2 Abonos  Variáveis  ou Eventuais 1.089.647 € 9.284.088 € -7.406.918 € 16.691.006 € 16.691.006 € 16.691.006 € 15.328.217 €

D1.3 Segurança Socia l 1.236.752 € 5.793.317 € -13.717.250 € 19.510.567 € 19.510.567 € 19.510.567 € 18.051.661 €

D2 Aquis ição de bens  e serviços 50.489.823 € 81.825.032 € -46.366.408 € 128.191.440 € 127.833.555 € 127.833.555 € 82.978.704 € 26.178 € 26.178 €

D3 Juros  e outros  encargos 99 € 241.230 € 236.081 € 5.149 € 5.149 € 5.149 € 5.027 €

D5 Outras  despesas  correntes 500 € 86.590 € -121.010 € 207.600 € 207.600 € 207.600 € 197.654 €

Despesa de Capital 662.171 € 4.546.269 € 0 € 0 € -7.469.745 € 12.016.014 € 12.016.014 € 12.016.014 € 6.849.050 € 0 € 0 €

D7 Aquis ição de bens  de capita l 662.171 € 4.546.269 € -7.469.745 € 12.016.014 € 12.016.014 € 12.016.014 € 6.849.050 €

TOTAL 54.671.838 € 172.692.172 € 0 € 0 € -66.375.169 € 239.067.341 € 238.709.456 € 238.709.456 € 184.645.030 € 26.178 € 26.178 €

Reposições abatidas aos 

pagamentos
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Uma palavra final de reconhecimento aos profissionais do CHTMAD, pelo esforço, dedicação e 

compromisso com os doentes, que tornam possíveis estes resultados que se traduzem em enormes 

ganhos em saúde, numa conjuntura nunca imaginada para as suas vidas e profissões: 

 

Um desafio enorme, que unidos vamos continuar a vencer. 
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Objetivos de gestão (artigo 38.º do RJSPE) e plano de atividades e orçamento 

 

Os objetivos de produção bem como os objetivos dos indicadores de qualidade e eficiência definidos 

no Contrato-Programa 2020 e respetiva taxa de execução constam do ponto 2. Atividade Assistencial 

deste Relatório & Contas. 

 

Os valores do orçamento económico definidos no Contrato-Programa 2020 e respetiva taxa de 

execução orçamental constam do ponto 9. Relatório de Gestão deste Relatório & Contas. 

 

Relativamente aos deveres especiais de informação, o CHTMAD tem enviado atempadamente para 

os órgãos de fiscalização/supervisão/tutela a informação que é solicitada, quer a programada quer a 

pontual. 

 

Gestão do risco financeiro 

O CHTMAD não possui qualquer endividamento bancário ou similar. 

 

No que concerne à gestão do risco financeiro, nos termos do Despacho n. º101/2009-SETF, de 30 de 

janeiro, deve sublinhar-se que a atividade desenvolvida pelo CHTMAD, à semelhança do que sucede 

com as restantes entidades hospitalares públicas, inseridas no âmbito dos designados Hospitais 

E.P.E., encontra-se bastante condicionada, em termos das fontes potenciais a que pode recorrer para 

o financiamento da sua atividade e, consequentemente, na própria capacidade de gestão dos riscos 

financeiros. 

 

O regime de financiamento do CHTMAD, e das restantes entidades hospitalares está definido no 

artigo 25.º do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que estabelece que as entidades integradas 

no SNS são financiadas nos termos da base XXXIII da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 

48//90, de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro. 

 

O financiamento da atividade do CHTMAD tem sido assegurado através dos proveitos provenientes 

da sua atividade, essencialmente sustentada através dos Contratos-Programa celebrados com a ACSS 

e a ARSN. Os défices gerados ao longo dos anos da sua exploração têm sido financiados através das 

dotações de capital estatutário e do crédito de fornecedores. 

 

O elevado peso da dívida a fornecedores gera alguns condicionantes ao nível da gestão da atividade, 

dadas as naturais dificuldades de obter preços de compra em condições mais favoráveis, face à 

contingência de não ser possível, com a frequência desejável, contrapor prazos de pagamento mais 

competitivos. 
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O CHTMAD é uma instituição integrada no SNS, dependendo da tutela a fixação da tabela de preços a 

praticar, bem como a definição da prestação de serviços às populações. 

 

Limite do crescimento do endividamento 

O CHTMAD não possui qualquer endividamento bancário ou similar. 

 

O Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro estabelece os princípios e as regras aplicáveis às 

instituições do SNS, com natureza de entidade pública empresarial, a qual, o CHTMAD integra. Pelo 

que, ao CHTMAD aplica-se o regime financeiro previsto no referido diploma legal, sendo que este não 

estabelece limite de endividamento. 

 

O endividamento apresentado nas Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020 corresponde a dívidas a fornecedores, não existindo qualquer outro tipo de endividamento 

(incluindo contingente). 

 

Evolução do 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 e divulgação dos atrasos nos pagamentos (arrears) conforme definidos no Decreto-Lei 

nº 65-A/2011, de 17 de maio, bem como a estratégia adotada para a sua diminuição: 

 

Em 2020, o Prazo Médio de Pagamentos (fornecedores não SNS) desceu 147 dias face a 2019. 

 

Prazo médio de pagamento 

   Variação 20/19 

PMP 2020 2019 Variação     % 

Prazo (dias) 123 270 -147 -54,44% 

Tabela –  1 

A política de financiamento ao CHTMAD não tem em consideração a sua estrutura organizacional 

nem a sua capacidade de produção, quer em termos de recursos humanos quer em termos de ativos 

físicos (custos fixos de 72% e despesa primária de 93%). Igualmente, verifica-se que os custos com 

pessoal representam 68% do total das disponibilidades mensais de tesouraria (duodécimo por 

contrato-programa) quando estas representam 56% dos custos operacionais. Pelo que, a existência 

deste gap origina, regularmente, défices de tesouraria para fazer face a atividade ordinária do 

CHTMAD (medicamentos, MCDT, etc.) e, consequentemente ao aumento dos pagamentos em atraso. 

 

Em suma, a manutenção da política de financiamento ao CHTMAD, sem que sejam consideradas as 

suas especificidades contextuais e geográficas, produzirá anualmente défices operacionais negativos. 

 

O CHTMAD obriga-se a prestar um determinado nível de serviços, no âmbito do SNS, sem que exista 

correlação com o financiamento e sem que este considere o nível elevado de custos de contexto 

inerentes à sua constituição, não sendo comparáveis com mais nenhum outro Centro Hospitalar. 
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Salientando, que as debilidades financeiras crónicas do CHTMAD são assumidas pela Tutela aquando 

da aprovação do contrato-programa e orçamento económico anual com EBITDA negativos (implícito 

o incumprimento da LCPA). 

 

Dívidas a Fornecedores 

Dívidas Vencidas Valor (€) Valor das dívidas vencidas ( art.1º DL 65-A/2011) 
0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 

dias 
Aquisição de 
Bens e Serviços 

12.961.911,83 € 6.240.559,58 € 1.332.400,00 € 387.741,54 € 8.379,69 € 

Aquisição 
Capital 

     

Total 12.961.911,83 € 6.240.559,58 € 1.332.400,00 € 387.741,54 € 8.379,69 € 

Tabela –  2 

As dívidas estão divulgadas no sítio da internet do CHTMAD. 

 

Diligências tomadas e resultados obtidos no âmbito do cumprimento das recomendações do 

acionista emitidas aquando da última aprovação dos documentos de prestação de contas. 

 

A última aprovação dos documentos de prestação de contas pelos acionistas corresponde ao 

exercício económico de 2016. As recomendações nela vertida que não tiveram acolhimento pelo 

CHTMAD foram as seguintes e pelos seguintes motivos: 

 

 cumprimento integral da aplicação do artigo 28º do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, 
e do artigo 86º da Lei n.º 7-A/2007, de 30 de março 

 

Em termos de pagamentos e recebimentos, desde a abertura de conta na Direção Geral do Tesouro, 

são efetuados através do banco da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP E.P.E. 

a quase totalidade dos valores. 

 

À medida que o IGCP disponibilizou novos serviços, o Centro Hospitalar procedeu à sua adesão. No 

entanto, no IGCP não estão ainda disponíveis alguns serviços necessários para uma boa gestão 

corrente de tesouraria, nomeadamente: 

 Pagamento de serviços; 
 Transporte de valores a depositar; 
 Garantias Bancárias 

Em síntese, foi dado cumprimento parcial ao princípio da unidade de tesouraria do Estado, para o 

qual obtivemos autorização pelo Despacho 1106/2016 SEATF – Principio da Unidade de Tesouraria 

do Estado – Aprova o pedido de dispensa para a recolha de valores diários de Tesouraria e Garantias 

Bancárias. 

 

 reforço dos sistemas de controlo interno, em sede de inventário dos produtos, nos diversos 
serviços do Centro Hospitalar 
 

Sendo os consumos do CHTMAD efetuados em 96% no seu momento efetivo de consumo e sendo os 

restantes 4% no momento de saída do armazém. Dado a análise de custo-benefício na implementação 
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e reforço de mecanismos de controlo interno ter-se mostrado dispendiosa, o CHTMAD decidiu 

manter o atual sistema nos termos existente. 

 

Remunerações (ver Apêndice 1) 

 
Aplicação do disposto nos artigos 32.º e 33.º do EGP: 

 

a) Nenhum elemento do Conselho de Administração possui Cartão de Crédito (ou outro instrumento 

de pagamento) em nome do CHTMAD; 

 

b) Nenhum elemento do Conselho de Administração foi reembolsado por quaisquer despesas que 

caia no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal; 

 

c) Despesas associadas a comunicações. 

 

Gastos com Comunicações Móveis (€) 2020 

Membro do CA Plafond Mensal Definido Valor Anual Observações 

Rita Castanheira 72,00 € 804,00 € - - 

Elsa Justino 72,00 € 804,00 € - - 

Fernando Alves 72,00 € 804,00 € - - 

Júlio Azevedo 72,00 € 804,00 € - - 

Paula Vaz Marques 72,00 € 804,00 € - - 

Tabela –  3 

Despesas não documentadas ou confidenciais 

O CHTMAD não tem na sua contabilidade quaisquer despesas não documentadas ou confidenciais. 

 

Relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens 

O CHTMAD não elaborou este relatório. As remunerações aos colaboradores do CHTMAD são 

definidas por normativos legais emanados pelos Órgãos do Estado, pelo que não podem existir, nem 

existem, diferenças injustificadas na remuneração de mulheres e homens. 

 

Relatório anual sobre prevenção da corrupção 

O relatório anual sobre prevenção da corrupção foi elaborado conforme o disposto no n.º 1 do artigo 

46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro não tendo sido identificado ocorrências de factos 

de corrupção ativa ou passiva ou outro tipo de crime previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da 

Lei n.º 54/2008, de 04 de setembro, encontrando-se o mesmo publicado no sítio da internet do 

CHTMAD. 
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Contratação pública 

Durante o ano de 2020 o CHTMAD regeu-se integralmente pelo Código de Contratos Públicos, pelo 

que os procedimentos adotados para a aquisição de bens e serviços decorrem da observância e 

cumprimento deste Código. 

 

Não foram efetuados atos ou celebrados contratos com valor superior a 5 milhões €, nem foram 

efetuadas compras fora das condições do mercado. 

 

Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos 

NIF Designação Saldo 

500900469 S.U.C.H.-SERV.UTIL.COMUM HOSPITAIS 2.774.103,27 € 

503135593 A.R.S. NORTE, I.P. 2.076.519,55 € 

980245974 ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL 1.334.660,63 € 

500126623 GERTAL-COMP.GERAL REST.ALIMENTACAO,S.A 1.201.746,18 € 

500142858 ITAU - INSTITUTO TÉCNICO ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A. 1.168.846,55 € 

502120070 KONICA MINOLTA PORTUGAL, LDA. 1.109.878,11 € 

504723456 GALP POWER, S.A. 1.094.401,30 € 

502423943 INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E TRANSPLANTACAO, IP 1.058.223,54 € 

Tabela –  4 

Sistema Nacional de Compras Púbicas 

O CHTMAD assinou contrato com o Sistema Nacional das Compras Públicas (SNCP) Entidade dos 

Serviços Partilhados da Administração Pública I.P. (ESPAP I.P.) em 2012, ao qual recorre quando 

necessita de adquirir bens ou serviços que se encontram na lista anexa ao contrato assinado. 

 

Medidas adotadas no âmbito da frota automóvel 

Tabela –  5 

Entre o ano de 2020 e 2019 verificou-se uma diminuição do montante gasto em combustível, uma 

redução dos Km, e um aumento dos custos com manutenção e via verde, o que originou uma 

diminuição dos custos totais de 2019 para 2020 de 1.814 € euros. 

 

 

 

Ano Combustível 
(litros) 

Custo 
Combustível 

KM Média 
(l/100km) 

Manutenção Preço Km 
(€) 

Via Verde Custo 
Total 

2014 72.095 92.858 € 923.513 7,81 68.031 € 0,17 € 36.288 € 197.177 € 

2015 71.380 80.653 € 930.243 7,67 62.077 € 0,15 € 35.890 € 178.620 € 

2016 66.363 75.654 € 913.322 7,27 62.297 € 0,15 € 38.357 € 176.308 € 

2017 62.136 73.693 € 891.181 6,97 81.374 € 0,17 € 40.383 € 195.450 € 

2018 62.677 80.226 € 931.881 6,73 86.646 € 0,18 € 40.992 € 207.864 € 

2019 58.421 77.992 € 857.375 6,81 114.626 € 0,23 € 38.319 € 230.937 € 

2020 53.572 61.072 € 746.424 6,84 129.441 € 0,25 € 38.610 € 229.123 € 

var. 19/20 -4.849 -16.920 -110.951 0,03 14.815 € 0,2 291 € - 1.814 € 
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Medidas de redução de gastos operacionais 

A criação do CHTMAD ocorreu em março de 2007, agregando, por fusão e constituição de uma nova 

entidade, quatro unidades hospitalares e pela unidade de cuidados continuados (atualmente Serviço 

de Cuidados Paliativos) de Vila Pouca de Aguiar. A constituição do Centro Hospitalar visou conseguir 

uma gestão integrada de recursos. No entanto, a existência desta entidade (CHTMAD) comporta 

desafios, quer culturais quer estruturais específicos, vincados em cada unidade hospitalar que 

compõem o Centro Hospitalar. 

Desde logo sendo assinalável a distância entre as várias unidades hospitalares (130 kms), sendo que, 

em três delas possui urgência hospitalar aberta 24h por dia, (Urgência Polivalente na Unidade de Vila 

Real, Urgência Médico-Cirúrgica na Unidade de Chaves e Urgência Básica na Unidade de Lamego). 

Acresce ainda, que o CHTMAD possui um Centro Oncológico que funciona em edifício autónomo. 

 

Realçando logo o necessário impacto e sobrecusto em diversas despesas, nomeadamente, gastos 

acrescidos e disponibilidade de recursos humanos para manter as três urgências abertas, gastos com 

a manutenção de viaturas próprias para efetuar as deslocações entre as 4 unidades, gastos com a 

prestação de serviços de transporte de doentes entre as urgências das referidas unidades 

hospitalares, gastos com deslocações para realização de Meios Complementares de Diagnósticos e 

Terapêutica e consultas. 

 

Por exemplo, o Centro Hospitalar de S. João (CHSJ) que tem o triplo da produção do CHTMAD gasta 

menos em transportes de doentes do que o CHTMAD. 

 

De realçar ainda, os elevados gastos com mobilidade de recursos humanos, bem como as horas de 

trabalho perdidas em deslocações. 

 

Acresce ainda, a dificuldade do CHTMAD em dotar-se de recursos humanos, nomeadamente médicos 

para fazer face ao nível de prestação de serviços de que está incumbido prestar. 

 

De notar que o CHTMAD se obriga a prestar um determinado nível de serviços, não havendo 

correlação com o financiamento, não contemplando os elevados custos fixos inerentes ao seu 

contexto geográfico e organizacional, que não são comparáveis com mais nenhum outro Hospital. 

 

Princípio da unidade de tesouraria do estado 

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. 
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À medida que o IGCP disponibilizou novos serviços, o Centro Hospitalar procedeu à sua adesão. No 

entanto, no IGCP não estão ainda disponíveis alguns serviços necessários para uma boa gestão 

corrente de tesouraria, nomeadamente: 

 Pagamento de serviços; 
 Transporte de valores a depositar; 
 Garantias Bancárias. 

 

Importa ainda referir que, no sentido de dar cumprimento integral ao princípio de unidade de 

tesouraria, foi transmitido ao Novo Banco, 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 depositados no Novo 

Banco sempre que o valor em depósito atingisse valores próximos de €100.000. 

 

Em síntese, foi dado cumprimento parcial ao princípio da unidade de tesouraria do Estado, para o 

qual obtivemos autorização pelo Despacho no Ofício nº SGC – 2019/17978 – Principio da Unidade de 

Tesouraria do Estado – Aprova o pedido de dispensa para a recolha de valores diários de Tesouraria 

e Garantias Bancárias. 

Importa ainda referir que o recurso à prestação de serviços pela banca comercial é uma parcela muito 

residual, e apenas em contas à ordem.  

 

Banca Comercial 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

CGD 17.456,78 21.420,43 26.785,58 22.845,20 

Novo Banco 427.254,34 227.303,60 62.564,88 88.617,71 

Total 444.711,12 248.724,03 89.350,46 111.462,91 

Juros 0 0 0 0 

Tabela –  6 

Auditorias conduzidas pelo tribunal de contas nos últimos três anos 

 

Não foram realizadas auditorias nos últimos três anos.  
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Informação que se encontrava divulgada a 31 de dezembro de 2019 no sítio da internet do 

SEE (portal da DGTF) 

 

Informação a constar no site do SEE Divulgação Comentários 

S/N/N.A Data 
atualização 

Estatutos S Fev. 2017 atualizado 

Caracterização da empresa S n.d. atualizado 

Função de tutela e acionista S n.d.. atualizado 

Modelo do Governo/Membros dos Órgãos Sociais S n.d.. atualizado 

- Identificação dos órgãos sociais S n.d. atualizado 

- Estatuto Remuneratório Fixado S n.d. atualizado 

- Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos sociais S n.d. atualizado 

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros 
do Conselho de Administração 

S n.d. atualizado 

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos 
Órgãos Sociais 

S n.d. atualizado 

Esforço Financeiro Público S n.d. atualizado 

Ficha Síntese S n.d. atualizado 

Informação Financeira histórica e atual S 2016 DGTF só divulga contas 
homologadas 

Princípios do Bom Governo S n.d. em revisão 

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está 
sujeita 

S n.d. em revisão 

- Transações relevantes com entidades relacionadas S n.d. em revisão 

- Outras transações S n.d. em revisão 

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: S n.d. em revisão 

Económico S n.d. em revisão 

Social S n.d. em revisão 

Ambiental S n.d. em revisão 

- Avaliação do Cumprimento dos Princípios do Bom Governo S n.d. em revisão 

- Código de Ética S n.d. atualizado 

Tabela –  7 

A maior parte da informação que se encontra disponível no sítio da DGTF consta deste Relatório, 

sendo sempre enviadas atualizações pelo CHTMAD para a DGTF sempre que seja pertinente. 

 

Apêndice 1 

 

Remunerações 

Foram aplicadas todas as orientações relativas às remunerações vigentes em 2020, quer ao Órgãos 

Sociais quer aos restantes Colaboradores. 

 

1 - Conselho de Administração 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro e estatutos anexos, não existe comissão 

de fixação de vencimentos no CHTMAD. 
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1.1 Descrição da política de remuneração do Conselho de Administração 

As remunerações do Conselho de Administração são definidas nos seguintes termos: 

 Decreto-Lei nº 8/2012 de 18 de janeiro (Estatuto do Gestor Público); 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 16/2012 de 14 de fevereiro (que aprovou os critérios 

de determinação do vencimento dos gestores públicos); 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 18/2012 de 21 de fevereiro (que aprovou os critérios 

de determinação do vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no Serviço 

Nacional de Saúde); 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 362012 de 26 de março (classificações atribuídas 

nos termos das RCM nº 16/2012 e 18/2012). 

 

1.2 Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 
alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de 
longo prazo da entidade. 

 

As remunerações são definidas por normativos legais emanados pelo Governo, sem qualquer 

intervenção do Conselho de Administração. 

 

1.3 Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios 
de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta 
componente. 

 

No contrato de gestão é referida a existência de uma componente variável determinada em função 

do valor apurado para o Indicador Global de Desempenho. 

Apesar desta componente ter estado suspensa durante o Programa de Assistência Económica e 

Financeira e, não obstante, ter terminado em 2014, não existe menção da possibilidade de atribuição 

desta componente variável em 2018 mesmo que o CHTMAD tivesse cumprido as metas exigidas. 

 

1.4 Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com 
menção do período de diferimento. 

 

Nos termos dos contratos de gestão assinados pelos membros do Conselho de Administração não 

está prevista o recebimento de qualquer componente variável pelo cumprimento de objetivos do 

exercício económico de 2018. 

 

1.5 Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos 
de atribuição de prémio. 

 

Consultar itens anteriores. 

 

1.6 Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 
administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 
individuais. 

 



192 
 

Os membros do conselho de administração não possuem complementos de pensões e/ou de reforma 

antecipada atribuídos pelo CHTMAD. 

 

1.7 Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 
das suas funções durante o exercício. 

 

Durante 2020 não foi paga qualquer indemnização a ex-administradores 

 

A partir de 26 de julho, esteve em exercício de funções o Conselho de Administração nomeado 
conforme Resolução n.º 128/2019 publicada no Diário da República em 25 de julho de 2019. 

 

Mandato Cargo Nome Designação Remuneração 

(Início-
Fim) 

Forma (1) Data Entidade 
de origem 

Entidade 
Pagadora 
(O/D) 

2019-
2021 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 

Ana Rita Ribeiro Almeida 
Castanheira 

R 
128/2019 

25-07-
2019 

IPO 
Lisboa 

D 

2019-
2021 

Vogal Executiva Elsa Rocha de Sousa Justino R 
128/2019 

25-07-
2019 

n. a. D 

2019-
2021 

Vogal Executivo Fernando Alberto Alves R 
128/2019 

25-07-
2019 

n. a. D 

2019-
2021 

Vogal Diretora 
Clínica 

Paula Vaz Marques R 
128/2019 

25-07-
2019 

CHUSJ D 

2019-
2021 

Vogal Enfermeiro 
Diretor 

Júlio Manuel Pires Azevedo R 
128/2019 

25-07-
2019 

CHTMAD O 

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo] 
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 
                      (2) O/D – Origem / Destino 

Tabela –  8 

 

Membro do Órgão de 
Administração 

Acumulação de Funções 

Entidade Função Regime 

nenhum membro deste CA acumula funções 

Tabela –  9 

Membro do Órgão de 
Administração 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado Classificação Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento Despesas de 
representação 

Ana Rita Castanheira Sim B 4.204,00 € 1.471,40 € 

Elsa Rocha Justino Sim B 3.444,04 € 1.373,46 € 

Fernando Alves Sim B 3.444,04 € 1.373,46 € 

Paula Vaz Marques Sim B 3.444,04 € 1.373,46 € 

Júlio Azevedo Sim B 3.444,04 € 1.373,46 € 

Tabela –  10 
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Membro do Órgão de 
Administração 

Remuneração Anual 

Fixa Variável Bruta (1) Redução 
Remuneratória 

(2) 

Valor Final 
(1)-(2) 

Ana Rita Castanheira 82.675,83 € 0,00 € 82.675,83 € 0,00 € 82.675,83 € 

Elsa Rocha Justino 68.421,29 € 0,00 € 68.421,29 € 0,00 € 68.421,29 € 

Fernando Alves 69.144,75 € 0,00 € 69.144,75 € 0,00 € 69.144,75 € 

Paula Vaz Marques 70.341,65 € 0,00 € 70.341,65 € 0,00 € 70.341,65 € 

Júlio Azevedo 69.117,83 € 0,00 € 69.117,83 € 0,00 € 69.117,83 € 

   359.701,35 € 0,00 € 359.701,35 € 

Tabela –  11 

Membro do 
Órgão de 
Administração 

Benefícios Sociais (€) 
Valor do Subsídio de 
Refeição 

Regime de Proteção Social Segur
o de 
Vida 

Seguro 
de 
Saúde 

Outros 

Diário Encargo 
Anual 

Identificar Encargo 
Anual 

Encar
go 
Anual 

Encargo 
Anual 

Identif. Encargo 
Anual 

Ana Rita 
Castanheira 

4,77 € 1.173,42 € Segurança Social 19.356,80 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Elsa Rocha Justino 4,77 € 1.116,18 € Segurança Social 15.985,00 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Fernando Alves 4,77 € 1.097,10 € Segurança Social 16.161,29 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Paula Vaz Marques 4,77 € 1.106,64 € Segurança Social 16.443,28 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Júlio Azevedo 4,77 € 1.073,25 € ADSE/CGA 16.160,50 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

  5.566,59 € - - 84.106,87 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Tabela –  12 

 

2 - Fiscalização 

 

Conselho Fiscal 

Pelo Despacho conjunto do Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado 

da Saúde a 22 de dezembro de 2017 foi nomeado o Conselho Fiscal. 

Em 2020, foram liquidadas aos membros do Conselho Fiscal, as seguintes remunerações: 

 

Membro do Órgão de Fiscalização Remuneração Anual (€) 

Bruta 
Júlio Paulo da Silva Martins 12.393,36 € 

Erika Ferreira Laranjeira 9.295,02 € 

Helena Cristina dos Santos Tomé 9.295,02 € 

Fernando Martins da Silva 0 € 

Total 30.983,40 € 

Tabela –  13 
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Membro do Órgão de 
Fiscalização 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do Subsídio de 
Refeição 

Regime de Proteção Social Seguro de 
Vida 

Seguro de 
Saúde 

Outros 

Diário Encargo 
anual da 
entidade 

[identificar] Encargo 
anual da 
entidade 

Encargo 
anual da 
entidade 

Encargo 
anual da 
entidade 

[identifi.] Encargo 
anual da 
entidade 

Júlio Paulo da Silva Martins - - - - Segurança 
Social 

2.523,36 
€ 

0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Érika Ferreira Laranjeira - - - - Segurança 
Social 

1.099,04 
€ 

0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Helena Cristina dos Santos 
Tomé 

- - - -  0,00 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

  - - - - 3.622,40 
€ 

0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Tabela –  14 

 

Revisor Oficial de Contas / Fiscal Único 

Mandato Cargo Identificação SROC / ROC Designação N.º de 
anos de 
funções 
exercidas 
no grupo 

N.º de anos 
de funções 
exercidas na 
entidade 

(Início-
Fim) 

Nome Nº 
inscrição 
na OROC 

N.º registo 
na CMVM 

Forma (1) Data Data do 
Contrato 

2018-
2019 

ROC Santos 
Carvalho 

71 20161406 D s/n 17-04-
2018 

30-04-
2018 

1 1 

Legenda (1): (D)=Despacho - Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC) 

Tabela –  15 

 

Nome Remuneração Anual 2020 (€) 

Bruta (1) Redução 
Remuneratória (2) 

Reversão 
Remuneratória (3) 

Valor Final  
(1)-(2)+(3) 

Santos Carvalho & 
Associados 

18.204,00 € - - - - 18.204,00 € 

Tabela –  16 

Em 2020 o ROC não prestou qualquer serviço adicional. 

 

3 - Auditor Externo 

Não foram efetuadas auditorias externas em 2020. 
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Apêndice 2 

Cumprimento das Orientações Legais Cumprimento Quantificação/ 
Identificação 

Justificação/ Referência ao ponto do 
relatório S/N/N.A. 

Objetivos de Gestão / Planos de Atividade e Orçamento 
Objetivo 1(a) 
Objetivo 2(a) 
 
Metas a atingir constantes do PAO 
 
Princípios Financeiros de Referência 
 
Investimento 
 
Gastos com Pessoal 
 
Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE 
 
Gestão do Risco Financeiro 
 
Limites de Crescimento do Endividamento 
 
Evolução do PMP a fornecedores 
 
Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") 
 
Recomendações do acionista na última aprovação de contas 
Recomendação 1 
Recomendação 2 
Recomendação 3 
 
Remunerações 
Não atribuição de prémios de gestão 
CA - reduções remuneratórias vigentes 
Fiscalização (ROC) - redução remuneratória vigentes 
Restantes trabalhadores - reduções remuneratórias vigentes 
Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias 
 
Artigo 32º do EGP 
Utilização de cartões de crédito 
Reembolso de despesas de representação pessoal 
Valor máximo das despesas associadas às comunicações 
Valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas 
de serviço 
 
Despesas não documentadas ou confidenciais – n.º 2 do artigo 16.º do 
RJSPE e artigo 11.º do EGP 
Proibição de realização de despesas não documentadas ou confidenciais 
 
Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens – n.º 2 da RCM 
n.º 18/2014 
Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a 
mulheres e homens 
 
Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção da 
corrupção 
 
Contratação Pública 
Aplicação das Normas de contratação pública pela empresa 
Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas 
Contratos submetidos a visto prévio do TC 
 
Auditorias do Tribunal de Contas (b) 
Recomendação 1 
Recomendação 2 
 
Parque Automóvel 
N.º de Viaturas 
Gastos com Viaturas 
 
Gastos Operacionais das Empresas Públicas 
Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 123.º da Lei 83-C/2013) 
Disponibilidades Centralizadas no IGCP 
Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial 
Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do 
Estado 

 
Sim 
 
 
 
Sim 
 
Sim 
 
Sim 
 
Sim 
 
N.A. 
 
 
Sim 
 
Não 
 
Sim 
 
 
Sim 
Não 
Não 
 
 
Sim 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
 
 
 
Não 
Não 
Sim 
Não 
 
 
 
 
Sim 
 
 
 
Sim 
 
Sim 
 
 
Sim 
 
 
 
Sim 
N.A. 
Sim 
 
 
N.A. 
N.A. 
 
 
Sim 
Sim 
 
 
 
 
Sim 
Sim 
N.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-147 dias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 (=) 
-1814 Euro 
 
 
 
 
 
99,9% 
0,1% 

 
- Ver ponto 1 do cumprimento das 
Orientações Legais apenso ao R&C 
- Ver ponto 1 do cumprimento das 
Orientações Legais apenso ao R&C 
 
 
 
- Ver R&C 
- Ver ponto 2 do cumprimento das 
Orientações Legais apenso ao R&C 
 
 
 
 
 
- Inexistência de disponibilidades de 
tesouraria 
Ver alínea a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ver R&C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ver ponto 9 do cumprimento das 
Orientações Legais no R&C 
 

(a) indicar cada objetivo de gestão da empresa  (b) Deverão ser indicadas também recomendações resultantes de auditorias transversais ao sector de atividade e/ou SEE 

Tabela –  17 
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Apêndice 3 

Informação específica para o setor da saúde 

 

Informação relativa ao nível de cumprimento das metas contratadas para os indicadores de acesso, 

desempenho assistencial e desempenho económico-financeiro, bem como para os indicadores 

regionais definidos. A informação deve ser extraída do relatório “estimativa de proveitos” disponível 

no portal SICA. 

 

Toda esta informação consta deste Relatório & Contas no ponto 02. Atividade Assistencial – Análise 

Económico-Financeira e Cumprimento do Contrato-Programa. 

No entanto anexa-se mapa extraído do portal SICA. 

 

Instituição: 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 
 Dezembro 2020  

  

               

               

    2020   2020   2019 

Objetivos Peso 
Relativ

o 
Indica

dor 
(%) 

Meta Real Grau de 
Cumprimento 

(%) 

  Grau de 
Cumpriment
o Ajustado 

(%) 

Índice de 
desempenho 

 Real Var. 
19/20 

Objetivos Nacionais 100                  

Acesso 60          50,7       

Percentagem de pedidos em Lista de 
Espera para Consulta (LEC) dentro do 
TMRG 

10 40 23 57,5  57,5 5,8  34,0 -11,0 

Percentagem de consultas realizadas 
dentro dos tempos máximos de 
resposta garantidos (TMRG) 

10 64,55 45,8 71,0  71,0 7,1  56,3 -10,5 

Percentagem de utentes em Lista de 
Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do 
TMRG 

10 75 58,5 78,0  78,0 7,8  74,8 -16,3 

Percentagem de doentes operados 
dentro do TMRG 

10 81,3 79,6 97,9  97,9 9,8  84,5 -4,9 

Percentagem de episódios de urgência 
atendidos dentro do tempo de espera 
previsto no protocolo de triagem 

10 73,6 76,9 104,5  104,5 10,5   73,2 3,7 

Percentagem de doentes referenciados 
para a RNCCI, avaliados/confirmados 
pela EGA em tempo adequado (até 2 
dias úteis) após a referenciação, no 
total de doentes referenciados para a 
RNCCI 

10 25 24,3 97,2  97,2 9,7   20,2 4,1 

Desempenho Assistencial 20         20,5       

Percentagem de reinternamentos em 
30 dias, na mesma Grande Categoria 
de Diagnóstico 

3 4,88 4,99 97,7  97,7 2,9   5,64 -11,5 

Percentagem de cirurgias realizadas 
em ambulatório (GDH), para 
procedimentos tendencialmente 
ambulatorizáveis 

3 57,5 42,5 73,9  73,9 2,2   55,6 -13,1 

Percentagem de cirurgias da anca 
efetuadas nas primeiras 48 horas 

3 65 71,2 109,5  109,5 3,3   63,4 7,8 

Índice de Mortalidade Ajustada 4 1,1000 0,90
25 

118,0  118,0 4,7   0,94
42 

-4,4 

Índice de Demora Média Ajustada 4 1,0000 0,84
51 

115,5  115,5 4,6   0,85
41 

-1,1 

Demora média antes da cirurgia 3 0,95 1,0 92,6  92,6 2,8   1,0 0,0 

Desempenho económico-financeiro 20         7,0       

Gastos operacionais por doente 
padrão 

5 Valor 
do 

melho

         3.49
4,2 
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r do 
grupo 

Doente padrão por Médico ETC 5 84,8 59,5 70,2  70,2 3,5  83,8 -24,3 

Doente padrão por Enfermeiro ETC 5 45,8 32,1 70,1  70,1 3,5  45,0 -12,9 

Percentagem de Gastos com Trabalho 
Extraordinário, Suplementos e 
FSE(Selecionados), no Total de Gastos 
com Pessoal 

5 17,15            19,0   

                      

Índice de Desempenho Global            78,2       

Valor Incentivos Contratados (€)            7.179.134,1       

Valor Incentivos Realizados (€)             5.614.082,9       

Tabela –  18 

Informação relativa à execução financeira do Contrato Programa de 2020, de Contratos Programa de 

anos anteriores, cuja faturação permaneça por validar/encerrar à data de 31-12-2020, ou de 

Contratos Programa que estejam encerrados, mas para os quais subsistam valores por regularizar: 

 

Prestação de serviços 

Ano Contrato-programa Outros Outros Terceiros pagadores 

Faturado Acréscimo 

2013 91.788.827,71 0,00   

2014 102.950.865,94 0,00   

2015 96.244.631,47 0,00   

2016 95.285.150,31 0,00   

2017 99.125.935,90 0,00 23.141.400,77  

2018 99.502.530,94 2.956.607,31 5.818.923,83  

2019 105.355.126,37 166.921,79 16.907.356,23  

2020 110.665.624,58 0,00 8.699.307,58  

Total 800.918.693,22 3.123.529,10 54.566.988,41  

Tabela –  19 

Informação relativamente à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e saldos credores, 

reportados a 31-12-2020, para cada uma das entidades pertencentes ao serviço nacional de saúde, 

para saldos superiores a 100.000€: 

 

NIF Designação Faturação 
emitida 2020 

Saldo Devedor Saldo Credor 

501356126 INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA 235.274,01 € 0,00 €  

502423943 INSTITUTO PORTUGUES DE SANGUE E 
TRANSPLANTACAO, IP 

1.058.223,54 €  1.058.223,54 € 

502828790 HOSPITAL MAGALHAES LEMOS, E.P.E. 122.724,00 €  122.724,00 € 

503135593 A.R.S. NORTE, I.P. 6.558.299,19 € 185.386,82 €  

506362299 INSTITUTO PORTUGUES ONCOLOGIA FRANCISCO 
GENTIL, E.P.E. 

85.097,40 €  85.097,40 € 

508079543 HOSPITAL SANTA MARIA 54.583,68 €  53.373,29 € 

508142156 CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE 
GAIA/ESPINHO, E.P.E. 

57.334 €  57.252,47 € 

508188423 ACSS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA 
DE SAÚDE, IP 

112.735.931 € 5.083.483,86 €  

508331471 CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 242.816,62 €  328.279,66 € 

508338476 CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO LISBOA 57.940,64 €  0,00 € 

508741823 CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DE VARZIM - VILA 
CONDE, E.P.E. 

76.815,89 €  76.815,89 € 

509821197 CENTRO HOSPITALAR S. JOAO, EPE 132.906,51 €  122.502,19 € 

509822940 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE 121.643 €  3.374,66 € 

Tabela –  20 
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Informação relativa aos investimentos realizados no ano de 2020, de valores superiores a 100.000€, 

ao abrigo do Despacho n.º 10220/2014, de 1 de agosto ou autorizados pelo conselho de 

administração: 

 

UEM - Unidade de Estruturas Metálicas, SA 266.778,14 € 

Obras de ampliação e revestimento do pavilhão B 125.124,91 € 

Obra de Construção/Instalação- Edifício pré-fabricado Urgência Covid 19 217.060,56 € 

Equipamentos e aparelhos Médico-cirúrgico 3.358.822,46 € 

Equipamento de imagiologia 720.028,08 € 

Equipamento de laboratório 314.306,58 € 

Analisador automático p/ biologia modular 274.517,80 € 

Mobiliário hospitalar 356.770,23 € 

Equipamento de aquecimento, climatização e refrigeração 532.642,39 € 

Unidade de tratamento de ar - contentor Covid 19 117.452,70 € 

Hardware 756.656,85 € 

Reabilitação dos sistemas energéticos no âmbito do POSEUR 3.267.806,82 € 

TOTAL 10.307.967,52 € 

Tabela –  21 
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 informação relativamente à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e saldos credores, 

reportados a 31-12-2019, para cada uma das entidades pertencentes ao serviço nacional de saúde, 

para saldos superiores a 100.000€: 

 

 

 

 

 

 informação relativa aos investimentos realizados no ano de 2019, de valores superiores a 100.000€, 

ao abrigo do Despacho n.º 10220/2014, de 1 de agosto ou autorizados pelo conselho de 

administração: 

 

Não foram realizados investimentos individualmente com valor superior a 100.000 €. 

 

 

Entidade 

Terceira
NIF Faturação emitida Devedor Conta Credor Conta

211511/ 2721921/

27891111 278921121

211514/ 278921114/

2721924 278921124
A.R.S. Norte, I.P. 503135593 4.377.316,73 2.811.898,08 3.538.043

Saldo em 31/12/2019

ACSS, IP 508188423 116.478.759,75 €  6.412.644,41 89.278


