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I. Síntese (Sumário Executivo) 

A síntese ou sumário executivo deve permitir a fácil perceção do conteúdo do relatório e, em 
particular, mencionar as alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de Governo 
Societário adotadas em 2019. 

O presente relatório visa dar cumprimento ao disposto no artigo 54.º do Decreto-Lei 133/2013, de 
03 de outubro, que estabelece no número 1. “…as empresas públicas apresentam anualmente 
relatórios de boas práticas de governo societário, do qual consta informação anual e completa sobre 
todas as matérias reguladas […]” e consubstanciando no seu número 2. que “…compete aos órgãos 
de fiscalização aferir no respetivo relatório o cumprimento da exigência prevista no número anterior”.   

  

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

Artigo 43.º 

apresentou plano de atividades e orçamento para 2019 
adequado aos recursos e fontes de financiamento disponíveis 

X  - 

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano 
de atividades e orçamento para 2019 

 X  

Artigo 44.º 

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

 X  

Artigo 45.º 
submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de 
Contas, que é responsável pela Certificação Legal das Contas 
da empresa 

X   

Artigo 46.º 
elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 
ocorrências, associado à prevenção da corrupção 

X   

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

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

X   

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental  X  - 

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

X   

Artigo 51.º 
evidenciou a independência de todos os membros do órgão de 
administração e que os mesmos se abstêm de participar nas 
decisões que envolvam os seus próprios interesses 

X   

Artigo 52.º 

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

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

Artigo 53.º 
providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para 
que toda a informação a divulgar possa constar do sítio na 
internet da Unidade Técnica 

X  - 

Artigo 54.º 

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

X   

 

II. Missão, Objetivos e Políticas  

1.Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que 
orientam a entidade (vide artigo 43.º do RJSPE). 

 

Missão 

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. 

 

Visão 

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. 

 

Valores 

São valores do CHTMAD: 

- Solidariedade; União; Transparência; Respeito; Competência; Responsabilidade; Integridade; 
Ambição e entusiasmo. 

 

Princípios 

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; 
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- Multidisciplinaridade e trabalho em equipa. 

 

Objetivos 

Na sua atuação, o CHTMAD pautar-se-á pela prossecução dos seguintes objetivos: 

-  Prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em tempo oportuno; 

-  Eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento económico e financeiro 
sustentável; 

-  Melhoria contínua global. 

 

2.Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide 
artigo 38.º do RJSPE), designadamente:  

 

O diagnóstico efetuado no quadro da elaboração de uma estratégia baseia-se numa metodologia 
tradicional amplamente utilizada (análise SWOT), consubstanciada numa avaliação dos 
segmentos de maior interesse, organizada segundo duas despectivas distintas, mas 
necessariamente articuladas, que são a avaliação externa e a avaliação interna. A avaliação 
externa permite a identificação das principais ameaças e oportunidades que decorrem da 
evolução do ambiente externo ao CHTMAD, evidenciando os respetivos efeitos negativos e 
positivos que daí decorrem sobre a sua própria estratégia de desenvolvimento. A avaliação 
interna incide sobre a identificação das suas potencialidades e dos seus estrangulamentos, 
sendo elementos intrínsecos à própria atividade e à sua estratégia de desenvolvimento que deve 
construir-se em ordem a aproveitar e potencializar os primeiros e a resolver ou reduzir os 
segundos.   
 
Durante o ano de 2019 a análise swot, as prioridades estratégicas e o plano de ação do CHTMAD 
foram as seguintes:  
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Unidade de Lamego moderna; 

 Excelência em diversas áreas médicas e 

cirúrgicas; 

 CICA em forte expansão; 

 Recentes unidades de Radiologia de 

Intervenção e Neonatologia; 

 Dimensão do Centro Hospitalar. 

 Elevada dispersão geográfica e de meios; 

 Estrutura pavilhonar da Unidade de Vila Real; 

 Resistência à mudança; 

 Baixa atratividade para profissionais médicos; 

 Redundância de serviços de apoio; 

 Quadro de pessoal envelhecido; 

 Três Serviços de Urgência; 

 Reduzida capacidade formativa na área médica;  

 reduzido nº de especialistas em formação 

nomeadamente em Anestesia, Nefrologia, 

Dermatologia, Cirurgia Vascular e Urologia; 

 Elevados custos fixos e situação financeira 

acumulada dramática. 

Oportunidades Ameaças 

 Promoção da investigação com base no 

reforço da colaboração mais estreita com a 

universidade; 

 Rede de referenciação de Cuidados Intensivos 

com a atribuição da especialidade de 

neurocríticos na região; 

 Criação de Cuidados Paliativos hospitalares 

em Chaves; 

 Abertura de dois hospitais privados na região, 

aumentando a atratividade para os RH; 

 Portaria de Preços da Produção Adicional 

Interna; 

 Centralidade do Hospital de São Pedro na 

região transmontana  

 

 População envelhecida, com comorbilidades 

significativas e necessidades acrescidas; 

 Baixo grau de literacia para a saúde da população; 

 Maior atratividade dos hospitais do litoral em relação 

ao interior; 

 Limitação à realização de investimentos críticos; 

 Limitações à contratação de RH; 

 Avaliação hospitalar baseada em Grupos de 

Hospitais que não reconhece as especificidades de 

cada Entidade;  

 Inexistência de política adequada de financiamento; 

 vias de comunicação que permitem o acesso rápido 

a hospitais do litoral; 

 LAC – Livre Acesso e Circulação; 

 Baixa eficácia das politicas de apoio à interioridade; 

 Ausência total de autonomia na gestão hospitalar; 

 Baixo poder de compra da região 
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Prioridades Estratégicas  
 

Tendo presente o enquadramento e o posicionamento atual do CHTMAD nos domínios estrutural e 

operacional e atendendo à envolvente externa, foram identificados um conjunto de prioridades e objetivos 

estratégicos, nomeadamente: 

 melhoria do acesso aos cuidados de saúde, traduzida na redução das listas de espera; 

 

 melhoria dos serviços prestados aos doentes, indo de encontro às suas necessidades; 

. consolidar e ampliar a atividade assistencial em ambulatório, mormente através da promoção da 

assistência em hospital dia e de cirurgia de ambulatório, pelas vantagens clínicas para o doente e 

bem como pelas vantagens económicas que lhe estão associadas;    

 

 abertura à inovação clínica como forma de aumentar a diferenciação, e reter profissionais e utentes; 

. modernizar e desenvolver a capacidade técnica através da avaliação regular e sistemática de 

política de investimento de inovação e substituição de equipamentos e tecnologias de saúde, que 

permita manter atualizado o potencial do Centro Hospitalar. 

 

 promover uma cultura de melhoria contínua na prestação de cuidados de saúde; 

 

 consolidar o desenvolvimento do processo de integração do CHTMAD, otimizando e potencializando 

os pontos fortes de cada uma das unidades hospitalares integrantes; 

. consolidar a integração orgânica e funcional das várias unidades hospitalares do CHTMAD através 

da reformulação da organização interna (homologação do novo Regulamento Interno que culminou 

na estrutura organizacional apresentada no organigrama supra) e da redefinição e repartição das 

funções assistenciais diferenciadas, tendo presente os princípios da racionalização, 

complementaridade e integridade única do Centro Hospitalar; 

 

 maior aproximação e articulação com os cuidados de saúde primários; 

 

 colmatar a ideia de isolamento e perda de influência do CHTMAD; 

.continuar a apostar na diferenciação clínica do Centro Hospitalar que lhe permita dar a resposta 

necessária e atempada à população de toda a sua área de referenciação direta e indireta (cerca de 

411 mil habitantes), tornando-o em pleno num Centro Hospitalar central e polivalente, reduzindo as 

deslocações e as transferências de doentes para outros hospitais (nomeadamente do litoral) e 

constituindo um fator de atratividade para profissionais médicos via novos projetos, novos desafios 

e inovação;  
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 promover diferenciação positiva na região; 

.a região transmontana tem mais de 400 mil residentes, justificando-se a criação de uma verdadeira 

rede integrada de cuidados de saúde contribuindo para a valorização do interior; 

 

 aumentar a notoriedade e reputação do CHTMAD na região; 

.melhorar a qualidade global do Centro Hospitalar no relacionamento com os seus “stakeholders” 

promovendo e desenvolvendo políticas de comunicação abertas, avaliação e promoção de 

adequada mobilidade interna dos utentes e doentes, bem como implementando o circuito de fluxo 

de informação integrado do doente sem papel; 

 

 garantir a sustentabilidade operacional, económica e financeira do CHTMAD;  

.aumentar a eficiência operacional através de uma adequada afetação dos recursos bem como 

redefinindo, sempre que necessário, o desenho de processos chave de produção através de análise 

e avaliação contínua tendo presente as melhores práticas vigentes no mercado; 

.incrementar a sustentabilidade económico-financeira do CHTMAD mediante a adequação dos 

mecanismos de planeamento, execução e controlo de gestão ao longo do desenho dos processos 

relacionados com a gestão de recursos.  Igualmente, o reforço na descentralização de 

responsabilização e gestão de recursos através do processo de contratualização interna com os 

serviços, promovendo a aplicação dos recursos limitados às efetivas necessidades;    

.melhorar e reforçar os instrumentos de monitorização e acompanhamento da execução económica 

e financeira, da produção e dos objetivos, tendo em vista a identificação atempada de desvios, bem 

como a preparação de medidas adicionais para a sua correção, melhorando o sistema de 

informação associado para, no global, melhorar o processo de gestão e de planeamento com visão 

previsional, nomeadamente, promovendo a melhoria na utilização dos dados obtidos da 

contabilidade analítica; 

.rentabilizar a capacidade hospitalar instalada, principalmente no domínio dos mcdt’s, reduzindo o 

recurso a entidades externas e potenciando a realização de mcdt’s para o exterior, nomeadamente 

para os ACES; 

 

 valorizar o capital humano. 
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Plano de Ação   
 

Atendendo às grandes orientações estratégicas estabelecidas e os grandes objetivos de política definida 

pela Tutela, ao contexto económico-financeiro restritivo e considerando a situação de contexto interno – 

estrutura, recursos e operacional – e externo, atual e previsional, do CHTMAD, o Plano de Ação para o 

período contempla um conjunto de ações/medidas que se situam nos eixos de intervenção. Em virtude da 

atual reduzida autonomia financeira e administrativa dos Conselhos de Administração, existem medidas 

que não dependem única e exclusivamente da vontade gestionária deste Conselho de Administração, 

sendo necessária a autorização expressa das Tutelas Setorial e Financeira, nomeadamente em tudo o 

que envolva investimentos e contratação de recursos humanos.   

 

Eixo 1 - Reforma Hospitalar 

» Ação I - Ajustamento de camas de agudos 

a) Aumento das camas de cuidados intermédios no sentido de reduzir os internamentos anómalos em 

SO e aumento da disponibilidade de internamento subsequente a atos cirúrgicos; 

 

b) Avaliação da procura de camas nas 3 unidades redimensionando as unidades de internamento 

considerando demoras médias mais reduzidas e taxas de ocupação em torno dos 90%.  

   A definição do modelo de gestão de camas será dinâmica, adaptando-se aos períodos de maior 

procura; 

 

c) Transformação da antiga ala dos quartos particulares numa unidade de cuidados paliativos, na 

unidade de Chaves; 

 

d) Abertura do Hospital de Dia de Psiquiatria permitindo a libertação de camas de agudos. 

 

» Ação II - Ajustamento dos Recursos Humanos 

a) Redução de encargos com RH em atividades externalizáveis, nomeadamente nos serviços 

logísticos; 
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b) Fusão de serviços de apoio e eliminação de duplicações; 

 

c) Reforço das equipas tendo em conta a saída de profissionais e a necessidade de rejuvenescimento 

das mesmas; 

 

 

d) Substituição dos prestadores de serviços médico por celebração de contratos individuais de trabalho 

melhorando a qualidade e espírito de pertença e de equipa.  

 

» Ação III - Sistemas de Informação 

a) Reforçar o sistema de monitorização dos objetivos e indicadores de produção, eficiência e qualidade 

do contrato programa e orçamento tendo como base a organização em Centros de Gestão e respetiva 

contratualização interna; 

 

b) Desenvolver um Programa Interno de Eficiência desenhado à medida das necessidades de 

ajustamento do hospital e às exigências do seu Contrato-Programa.  

 

» Ação IV - Modelo de Governação 

a) Reforçar a cultura de avaliação e monitorização permanente dos objetivos e indicadores de 

produção, eficiência e qualidade do contrato programa e do orçamento, quer para a área clinica quer 

para as áreas não clínicas; 

 

b) Consolidar o modelo de contratualização interna com as estruturas intermédias de gestão, suportado 

no contrato programa e orçamento; 

 

c) Reforçar as reuniões periódicas entre o CA e os Centros de Gestão e entre estes e os serviços, 

tendo como objetivo a avaliação e monitorização dos desvios. 
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» Ação V - Carteira de serviços 

a) Diferenciação em Ortopedia da Unidade de Chaves com recurso a cirurgia minimamente invasiva e 

interligação com a unidade de Medicina Física e de Reabilitação, aproveitando os benefícios com as 

termas de Chaves, sendo necessária a remodelação das instalações do Bloco dessa unidade; 

 

b) Reforço da capacidade de resposta da imagiologia, tendo como objetivo a redução da dependência 

de prestadores e internalizar o maior número possível de MCDT’s; 

 

c) Reforço da capacidade de resposta da MFR, tendo como objetivo a resposta atempada às 

necessidades da população, duplicando os turnos, e aproveitando a capacidade instalada das três 

unidades hospitalares; 

 

d) 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 a deslocação destes ao Porto.  

 

e) Reforçar a diferenciação via cirurgia minimamente invasiva nos vários Serviços Cirúrgicos.   

 

f) Criar os serviços de Neurocirurgia, Cuidados Neurocríticos e consolidar a equipa de Cirurgia 

Vascular; 

 

g) Consolidar a Unidade Clínica de Ambulatório Médico; 

 

h) Consolidar a unidade de reabilitação cardíaca, em articulação com o serviço de MFR; 

 

i) Efetuar candidaturas a Centros de Referência em janeiro de 2019, conforme permitido pela Portaria 

52/2017; 

 

j) reforçar a capacidade de oferta do hospital de dia da unidade de Chaves. 
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» Ação VI – Aumento da capacidade de Centro Oncológico com aquisição do 2.º 

Acelerador Linear 

Para a concretização do investimento de um novo acelerador linear, foi realizado um estudo de 

viabilidade económica e financeira de acordo com o solicitado pelo Despacho 2078-A/2017 do Senhor 

Secretário de Estado da Saúde que, além de justificar a sua necessidade, uma vez que existe apenas 

um equipamento a laborar há nove anos e no limite da sua capacidade produtiva, provou 

inequivocamente a viabilidade económica e financeira do investimento previsto, em cerca de cinco 

milhões de euros. 

 

Este é um investimento há muito reivindicado pelos profissionais de saúde do CHTMAD e pela 

população Transmontana. A necessidade da aquisição de um novo acelerador linear é justificada 

plenamente, quer pela questão da redundância, quer para dar resposta ao elevado número de 

tratamentos de radioterapia realizados diariamente. A realização deste investimento já tem parecer 

favorável do Ministério da Saúde aguardando-se a devida autorização do Ministério das Finanças.   

 

Eixo 2 – Aumento da eficiência global 

» Ação I – Racionalização da capacidade instalada 

 

a) Rentabilização da capacidade existente numa lógica de serviços a prestar a entidades externas 

(ACES) mormente dos serviços de esterilização, imagiologia e laboratórios com objetivo de aumento 

das receitas próprias do CHTMAD;  

 

b) Executar projeto de 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 

transportes; 

 

c) Articular com os ACES a realização de MCDT na área da Imagiologia; projeto para internalização de 

exames de imagiologia dos ACES ATB, Douro Norte e Douro Sul, submetido no âmbito do "Programa 

de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS (SNS + 

Proximidade);  

 

d) Articular com os ACES a realização de MCDT na área da Patologia Clínica; projeto para 

internalização de exames de patologia do ACES Alto Tâmega e Barroso, submetido no âmbito do 
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"Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS 

(SNS + Proximidade); 

 

e) Eliminar redundâncias nos Serviços de Apoio Geral; Criar em Chaves e Lamego as Unidades de 

Recursos Administrativos Partilhados. 

 

 

» Ação II - Redução dos tempos de espera 

a) Reduzir a lista de espera para tratamentos de Medicina Física e Reabilitação através da referida 

duplicação de turnos nas três unidades hospitalares; 

 

b) Potenciar a atividade através da “produção adicional interna” para reduzir os tempos de espera 

aproximando-os do TMRG; 

 

c) Reforçar a capacidade de resposta das primeiras consultas, através de melhorias ao nível do número 

de altas, do tempo de triagem e da marcação, por forma a cumprir os TMRG; 

 

d) Implementar o agendamento eletrónico e marcação de todos os MCDT’s e monitorizar os TMRG; 

 

e) Instituir o acompanhamento mensal da LIC e LEC pelos Centros de Gestão, em estreita ligação com 

a ULGA, notificando ao CA e aos respetivos serviços, os desvios verificados; 

 

f) Contratação de novos médicos para as especialidades carenciadas, e para as quais os atuais efetivos 

são manifestamente insuficientes. 

 

» Ação III - Redução do número de readmissões hospitalares 

a) Monitorização do número de readmissões, estudo das suas causas e implementação de medidas de 

melhoria; 

 

b) Apostar na criação de novos modelos de cuidados e na difusão das melhores práticas, simplificação 

do processo de referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Integrados (RNCCI) e expansão 

desta, fazendo coincidir a alta clínica com a alta hospitalar, através da criação de um modelo eficaz 



Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E                                                                                                      

 
 

14 
 

de planeamento de altas, com um procedimento de follow-up, como contributo para a redução dos 

reinternamentos. 

 

 

» Ação IV - Redução da demora média  

a) Definição de objetivos compatíveis com as melhores praticas no tempo de internamento; 

 

b) Implementação de grupo de trabalho com vista a estudar e propor melhorias ao nível das causas 

para a demora média de internamento. 

 

» Ação V – Homogeneização das listas de espera   

Otimizar a alocação de recursos humanos à procura, visando a obtenção de equidade de acesso aos 

utentes do CHTMAD. 

 

Eixo 3 – Reforço da capacidade assistencial 

» Ação I - Consolidar o CHTMAD como referência na Oncologia 

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

evitando a deslocação de doentes para o litoral na procura de cuidados. Este reforço tem como 

expoente maior a aquisição do novo acelerador linear, na sequência da alteração da rede de 

referenciação verificada em 2016 que reconhece o CHTMAD 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. 
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» Ação IV- Consultas e MCDT no mesmo dia  

Implementação do programa “um único contacto” em que os doentes possam realizar MCDT no próprio 

dia da consulta, eliminando duplicação de viagens ao Centro Hospitalar e diminuindo os tempos de 

espera para consultas subsequentes; 

 

» Ação V - Desenvolver a Cirurgia de Ambulatório 

a) Replicar o 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; 

 

b) Estender a todo o Centro Hospitalar do modelo one-day-clinical já implementado na Unidade 

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

e ato cirúrgico; 

 

c) Integração entre o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório e os Cuidados de Saúde Primários 

através da Referenciação Direta e da Consulta Walking Clinic. 

 

 

» Ação VI – Novas Consultas  

a) Implementar a consulta do viajante com Centro Internacional de Vacinação, que dará resposta à 
população da região; 

 

b) Consolidar a consulta de Infeciologia; 

 

c) Reativar a consulta de pé-diabético 

 

d) Estender a consulta de Reumatologia a Chaves; 

 

e) Reforçar a consulta de Obstetrícia e Pediatria em Lamego; 

 

f) Criar a consulta de cessação tabágica. 
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» Ação VII – Diferenciação 

a) Especialidade de Cirurgia Plástica;  

 

b) Criação do serviço de Neurocirurgia e de Cuidados Neurocríticos na região, com base na 

homologação em 2017 da rede de referenciação de Cuidados intensivos; 

 

c) Desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva; 

 

d) Impulsionar a inovação como forma de aumentar a atratividade dos profissionais médicos e reter os 

Utentes. 

 

 

Eixo 4 – Tecnologias de Informação e Comunicação 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC), quando adequadamente adotadas, são um importante 

instrumento de suporte às estratégias em saúde, podendo contribuir positivamente para a melhoria da 

qualidade, segurança e acesso aos cuidados de saúde, centralidade no cidadão e promoção de iniciativas 

de autocuidados, mudança organizacional, desenvolvimento do conhecimento científico e utilização mais 

racional e eficiente dos recursos disponíveis. O planeamento dos SI/TIC é por isso um dos aspetos a 

considerar no planeamento em saúde. 

As TIC ou, de uma forma mais alargada, as plataformas digitais, são hoje recursos fundamentais para que 

o CHTMAD atinja os seus objetivos estratégicos e para que as diferentes Unidades, Centros de Gestão e 

Serviços realizem as suas atividades. 

Para suportar estes objetivos foram identificadas as oportunidades de melhoria que deverão ser 

endereçadas ao nível da Organização, Processos, Pessoas e Tecnologias, que deverão ser geridos e 

controlados ao longo do ciclo estratégico.  

O plano estratégico a implementar apresenta o exercício estratégico tendo em consideração a framework 

Cobit 5 de referência para a gestão estratégica, a qual considera as seguintes principais dimensões: 

• Objetivos estratégicos do Sistema de Informação; 

• Facilitadores de Gestão do Sistema de Informação; 

• Riscos do Sistema de Informação; 

• Iniciativas relacionadas com o Serviço de Gestão e Informação. 
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O plano de atividades para o Serviço de Gestão e Informação teve em consideração os objetivos 

estratégicos do CHTMAD e alinhamento com os objetivos definidos no âmbito da Resolução do Conselho 

de Ministros nº 62/2016, de 15 de setembro, que aprovou a Estratégia Nacional para o Ecossistema de 

Informação de Saúde 2020 — ENESIS 2020 e com as necessidades identificadas pelo órgão de governo 

e gestão, centros de gestão e serviços relacionados com as necessidades de informação e as tecnologias.  

 

No próximo ciclo estratégico foram identificados cinco objetivos principais: 

1. Alinhamento Estratégico 

a. Garantir o alinhamento do Sistema de Informação com a estratégia do CHTMAD; 

 

2. Retorno do Investimento  

a. Contribuir para que os investimentos e serviços relacionados com o Sistema de 

Informação contribuam para a satisfação das necessidades das partes interessadas do 

CHTMAD; 

 

3. Agilidade e alinhamento operacional 

a. Agilidade nas respostas e fornecer serviços TIC alinhados com os requisitos das áreas; 

 

4. Otimização dos recursos existentes  

a. Otimização de recursos TIC, com utilização por todos de forma normalizada e 

sistemática; 

 

5. Segurança 

a. Segurança de informação, infraestruturas e aplicações. 

 

Foi elaborado no âmbito do ENESIS 2020 o documento estratégico SIC/TIC para o horizonte temporal de 

01/01/2017 a 31/12/2019 e definido o portfólio de iniciativas relacionadas com o SIC/TIC, o qual as 

principais atividades planeadas para o biénio são 10 ações, sendo que planeamos arranque e 

implementação em 2019 de seis ações do plano:  

» Ação I - Melhoria contínua da segurança informática; 

 

» Ação II - Atualização e consolidação do data center;  

 

» Ação III - Desenvolvimento da plataforma de interoperabilidade local; 
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» Ação IV - Implementação da prescrição eletrónica interna em todos os serviços; 

 

» Ação V - Implementação de sistemas de suporte prática clínica nas áreas de Bloco operatório, 

Anestesiologia, Vias Verdes e Cuidados Intensivos; 

 

Eixo 5 – Valorização do Capital Humano  

O Capital Humano é o grande valor de qualquer Organização e onde reside parte significativa da sua 

capacidade de aprendizagem e crescimento. O desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores 

é fundamental para o seu envolvimento e sentido corporativo.   

 

» Ação I – Consolidar política de formação interna e externa, estabelecendo critérios específicos de 

apoio do Centro Hospitalar; 

 

» Ação II – Retomar o SIADAP, bem como a adoção de meritocracia e responsabilização no 

desempenho de funções; 

 

» Ação III – Implementar o Plano para a Igualdade de Género elaborado no cumprimento da Lei n.º 

62/2017; 

 

» Ação IV - Reclassificação profissional de colaboradores que tenham qualificações para tal e 

desempenhem funções de categoria profissional superior, se e quando tal for legalmente possível e 

autorizado superiormente; 

 

» Ação V - Requalificação profissional de colaboradores que estejam desfasados das funções que 

exercem ou que manifestamente tenham dificuldade no exercício das mesmas. 

 

Eixo 6 – Qualidade 

» Ação I - Aposta no programa de melhoria contínua da qualidade, com partilha anual e publicitação dos 

resultados dos projetos realizados por cada Unidade Hospitalar. 
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» Ação II – Reforçar as competências do GCL-PPCIRA, no sentido de melhorar os indicadores de infeção 

hospitalar. 

 

» Ação III – Continuação do processo de certificação pela Norma ISO 9001:2015 nos Serviços 

Farmacêuticos, Imuno-hemoterapia, Imagiologia, Esterilização e Laboratório de Genética. 

 

» Ação IV – Iniciar o processo de certificação pela Norma ISO 9001:2015 nos Serviços de Consulta 

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

 

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade 
empresarial a alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 

 

O plano estratégico para o triénio e consequentemente o contrato-programa anual refletem as 
orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde em 
termos de produção contratada, respetiva remuneração e os custos e incentivos institucionais 
atribuídos em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência. 

 

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

 

Em 2019, o CHTMAD cumpriu, na generalidade, os objetivos da atividade produtiva, atingido um 
cumprimento global das linhas de produção cerca de 96,7%, contudo em algumas áreas ficou 
abaixo do valor expectável como se poderá verificar nas tabelas seguintes. 

 

OBJETIVOS DE PRODUÇÃO 

Face ao ocorrido e tendo em conta os pressupostos na elaboração do Contrato Programa 

podemos tecer as seguintes considerações para as seguintes linhas de produção: 

 Consulta Externa – a realização de 1ªs consultas teve um aumento de cerca de 4,9% em 

relação ao ano anterior, contudo, ainda assim, o valor contratualizado ficou abaixo do 

objetivo do contrato-programa e do rácio indicado pela ACSS;  

 

 Internamento – aumento de GDHs Médicos e de GDHs Cirúrgicos Programados e uma 

redução de GDHs Cirúrgicos Urgentes; 
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 Ambulatório – Os GDHs Cirúrgicos, não obstante o aumento da atividade face ao ano anterior 

não conseguiram atingir o valor contratualizado. Houve uma variação positiva em relação ao 

ano anterior no que respeita aos GDHs Médicos que, continuaram a aumentar em resultado 

do aumento de tratamentos de quimioterapia, em especial no que respeita a doentes do 

distrito de Bragança.; 

 

 Urgência – todas as Urgências atingiram e/ou ultrapassaram o valor contratualizado;  

 

 Hospital de Dia – aumento significativo no acesso a sessões de Hematologia. As restantes 

linhas não atingiram o contratualizado, principalmente Psiquiatria que deixou de fazer 

registos em Hospital de Dia; 

 

 VIH/SIDA– na sequência de auditoria realizada pelo CG Medicina, na sequência da faturação 

do ano 2016, verificou-se que existiu uma inadequada contabilização de doentes abrangidos 

pelo CP em anos anteriores tendo-se encetado a regularização dos dados existentes, quer 

no que respeita à atividade realizada quer no que respeita à atividade prevista. O valor ficará 

próximo do contratualizado;  

 

 Radioterapia – redução da atividade devido a ausência de recursos humanos durante parte 

de 2019, que proporcionou um menor aproveitamento da capacidade instalada e, em 

consequência, o tratamento de um menor número de doentes. 

 

 Linhas relacionadas com a natalidade – os protocolos atingiram o valor contratualizado, mas 

as IVG reduziram face ao esperado. 
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Cumprimento das Orientações Legais 
Cumprimento total 

Quantificação 
Sim Não 

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO-PROGRAMA     
Consultas Médicas   

Primeiras Consultas via CTH   95,3% 

Primeiras Consultas Telemedicina   69,2% 

Primeiras Consultas (sem majoração de preço)   100,1% 

Consultas Subsequentes   110,0% 

GDH Internamento     

GDH Médicos   101,9% 

GDH Médicos Cuidados Paliativos   79,5% 

GDH Cirúrgicos Programados   101,7% 

GDH Cirúrgicos Urgentes   97,3% 

Urgência     

Atendimentos SU Polivalente   101,6% 

Atendimentos SU Médico/Cirúrgica   100,8% 

Atendimentos SU Básica   104,9% 

Hospital de Dia     

Hematologia   114,0% 

Imunohemoterapia   69,8% 

Psiquiatria   22,4% 

Base   98,7% 

Serviços Domiciliários   106,4% 

GDH Ambulatório     

GDH Médicos   106,6% 

GDH Cirúrgicos   91,5% 

Sessões de Radioterapia     

Tratamentos Simples   81,6% 

Tratamentos Complexos   93,2% 

Saúde Sexual e Reprodutiva     

Diagnóstico Pré-Natal – Protocolo I   103,1% 

Diagnóstico Pré-Natal – Protocolo II   100,4% 

IG até 10 semanas - Medicamentosa   93,3% 

VIH/Sida – Total de doentes em TARC   94,1% 

Doenças Lisossomais     

Doença de Gaucher – Doentes em Tratamento   100,0% 

Doença de Gaucher – Doentes em Tratamento   100,0% 

Consultas de Apoio à Fertilidade   103,1% 

Induções da Ovulação   60,0% 
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ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL 

À data deste RGS, o grau de cumprimento global dos Indicadores de Desempenho Global é de 

60,0% não havendo melhor aproveitamento devido principalmente aos indicadores regionais. 

Confrontamo-nos, tal como habitualmente, com muito atraso na informação de retorno 

disponibilizada pela ACSS para que possamos apresentar resultados globais definitivos, contudo 

verifica-se que o CHTMAD continua a ter algumas dificuldades em atingir alguns objetivos. 

A percentagem de custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE III (selecionados) no 

total de gastos com pessoal mantém-se além do contratualizado face a vários factores: a 

dificuldade em contratar profissionais para algumas áreas fazendo com que exista um recurso a 

horas não normais, a redução do período normal de trabalho de alguns profissionais e custos 

resultantes da estrutura particular do centro hospitalar. 

 

 
Cumprimento das Orientações Legais 

Cumprimento total 
Quantificação 

Sim Não 
INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAL       
Objetivos Nacionais - Acesso    

A.1. Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) 
dentro do TMRG   103,0% 

A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos 
máximos de resposta garantidos (TMRG)   80,4% 

A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) 
dentro do TMRG   103,9% 

A.4 Percentagem de doentes operados dentro do TMRG   99,0% 

A.5 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo 
de espera previsto no protocolo de triagem   99,5% 

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 

  25,3% 

Objetivos Nacionais – Desempenho Assistencial    

B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias,na mesma grande 
categoria de diagnóstico   86,5% 

B.2 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para 
procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis   88,3% 

B.3 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 
horas   82,3% 

B.4. Índice de Mortalidade Ajustada   109,1% 

B.5. Índice de Demora Média Ajustada   110,7% 

B.6. Demora média antes da cirurgia   87,6% 

Objetivos Nacionais – Desempenho Económico/Financeiro    

C.1. Gastos operacionais por doente padrão   95,3% 

C.2. Doente padrão por médico ETC   102,4% 

C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC   100,3% 

C.4. Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, 
Suplementos e FSE (Selecionados) no total de gastos com pessoal   79,3% 
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Cumprimento das Orientações Legais 
Cumprimento total 

Quantificação 
Sim Não 

INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAL       
Objetivos Regionais    

Tempo de espera para a triagem médica da consulta externa   n.d. 

Rastreio da retinopatia diabética - Capacidade resolutiva aos pedidos 
de consulta de oftalmologia por retinografia de rastreio positiva   n.a. 

Rastreio da retinopatia diabética - Mediana do tempo de espera para a 
primeira consulta de início de tratamento   n.a. 

Rastreio do cancro do colo do útero - Capacidade resolutiva aos 
pedidos de consulta de patologia cervical por rastreio positivo    n.d. 

Rastreio do cancro do colo do útero - Mediana do tempo de espera 
para a 1ª consulta de patologia cervical   n.d. 

Rastreio do cancro do colon e reto - Capacidade resolutiva aos 
pedidos de consulta por rastreio positiva   n.d. 

Rastreio do cancro do colon e reto - Mediana do tempo de espera para 
a colonoscopia   n.d. 

Rastreio de saúde visual infantil - Capacidade resolutiva aos pedidos 
de leitura dos exames de rastreio realizados a crianças em ACES da 
área de atração direta (1ª linha) do hospital 

  n.a. 

Rastreio de saúde visual infantil - Capacidade resolutiva aos pedidos 
de consulta de oftalmologia por exame de rastreio positivo   n.a. 

Urgências Metropolitanas Centralizadas   n.a. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

Em 2019, não houve cumprimento em alguns indicadores devido à existência, á semelhança do 

que aconteceu em termos nacionais, de uma manutenção da afluência aos serviços de urgência, 

quando, o expectável, e que esteve na base da contratualização destes indicadores, foi uma 

diminuição da afluência. Mantém-se um número elevado de utilizadores frequentes face à 

incapacidade de resposta dos cuidados primários. 

 

Cumprimento das Orientações Legais 
Cumprimento total 

Quantificação 
Sim Não 

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA     

Indicadores de Desempenho    

Peso dos episódios urgência com prioridade verde/azul/branca    96,0% 

Peso dos episódios de urgência com internamento   94,4% 

Peso dos episódios de urgência dentro do tempo de espera previsto 
no protocolo de triagem   100,7% 

Peso dos utilizadores frequentes (>4 episódios)   83,0% 

Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência   102,3% 
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PROGRAMA DE REDUÇÃO DA TAXA DE CESARIANAS 

Face ao previsto não houve cumprimento do indicador, mantendo-se uma taxa de cesarianas 

relativamente elevada.  

 Cumprimento total  

Cumprimento das Orientações Legais Sim Não Quantificação 

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA     

Indicador de Desempenho    

Instituições Apoio Perinatal - Taxa de Cesarianas    0,00% 

 

O cumprimento dos objetivos quantificados e assumidos, através dos contratos programa e 
planos de ação, é objeto de avaliação interna e externa, no sentido de assegurar a concretização 
das metas estabelecidas. 
Relativamente às medidas de correção a adotar, o Conselho de Administração do CHTMAD, 
providencia com os Centros de Gestão a realização de reuniões periódicas de divulgação de 
resultados e de acompanhamento onde são analisados os principais desvios e discutidas as 
propostas de ação necessárias para os corrigir. 

 

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

 

As necessidades crescentes de cuidados de saúde por parte da comunidade associadas a 
significativas alterações que vêm ocorrendo no que respeita à área da saúde e a pressão 
económica daí resultante fazem com que sejam necessárias novas abordagens e hajam apostas 
significativas na reforma das instituições. 

A ausência de autorização para a realização de investimentos estruturantes como sejam a 
aquisição de um segundo acelerador linear e a requalificação do bloco de partos. A questão do 
acelerador é um assunto que muito preocupa este Conselho de Administração e deveria 
preocupar igualmente as autoridades locais, regionais e nacionais. O único acelerador existente, 
para além de já ter ultrapassado a sua vida útil (e com risco do fornecedor deixar de fornecer 
peças e assistência), está a funcionar acima do número de doentes recomendado, com risco de 
avarias cada vez mais frequentes e prolongadas. A região Transmontana corre um sério risco de 
deixar de ter capacidade de efetuar tratamentos de radioterapia, obrigando os seus habitantes a 
penosas deslocações ao Porto.    

A obsolescência de alguns equipamentos e a incapacidade financeira para a sua substituição. 

A falta de autonomia do Conselho de Administração na gestão operacional da entidade.  

O modelo de financiamento adequado ao contexto geográfico e organizacional do CHTMAD, já 
exposto à Tutela, que permita obter equilíbrio operacional do CHTMAD, bem como o 
cumprimento da LCPA.   
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As sucessivas recusas de visto do Tribunal de Contas por incumprimento da LCPA que podem 
levar á inatividade do CHTMAD e, até à data, a incapacidade da Tutela para solucionar a questão. 

Não obstante, o Centro Hospitalar comprometeu-se em 2019 para que fosse assegurada a 
procura de níveis de eficiência e estabilidade que permitissem atingir a excelência no que 
respeita aos cuidados de saúde prestados. 

 

4.Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios 
setoriais, designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, às orientações 
específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e 
ao nível de serviço público a prestar pela entidade (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

 

As orientações definidas pelo Ministério da Saúde são contratualizadas anualmente através do 
contrato programa que inclui, para além das obrigações assistenciais, o Orçamento Económico 
e os Objetivos de Qualidade e Eficiência que determinam o Índice de Desempenho Global da 
Instituição. 

A taxa de execução do contrato-programa em 2019 foi de 96,7% e o IDG foi de 60% mas, 
conforme já referido anteriormente, tratam-se de valores provisórios pois ainda existem valores 
pendentes de apuramento por parte da ACSS. 

 

 

III. Estrutura de capital 

 

1.Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, 
número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das 
diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de 
capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 

Após aumento em 2017 de 9.147.000€, em numerário, aprovado pelos Despachos do Secretário 
de Estado do Tesouro nº 1265/2017 e nº 1266/2017de 29 de dezembro, o capital estatutário 
realizado é de 69.100.000€, sendo detido e subscrito pelo Estado Português a 100%. Este 
aumento de 9.147.000 € destinou-se ao pagamento de dívidas a fornecedores.  

 

No entanto, julgamos que ainda faltam realizar 10.197.000 €, porquanto a RCM 38-A/2007 
determinou o aumento de 49 milhões € do capital estatuário do CHTMAD para a realização de 
investimentos, prevendo a realização total desse aumento faseadamente no período de 2007 a 
2009. Posteriormente, pela RCM n.º 116/2008, o período de realização foi alargado para 2010. 
No quadro abaixo consta o calendário de realização do capital estatutário e os montantes 
efetivamente realizados, podendo observar-se que ainda falta realizar um montante de 
10.197.000 €. 
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O capital do CHTMAD não é representado em ações. “De acordo com o n.º 1.º do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital estatutário do CHTMAD é constituído por 
uma dotação em numerário, realizado integralmente pelo Estado Português pelo que, não 
existem ações quer ao portador quer nominativas, e, sendo assim, não existem limitações à 
titularidade e/ou transmissibilidade das mesmas.” 

 

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

 

De acordo com o n.º 1.º do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital 
estatutário do CHTMAD é constituído por uma dotação em numerário, realizado integralmente 
pelo Estado Português pelo que, não existem ações quer ao portador quer nominativas, e, sendo 
assim, não existem limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das mesmas. 

 

3.Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da 
entidade e possam conduzir a eventuais restrições. 

O Conselho de Administração não tem conhecimento de qualquer acordo parassocial, nem 
parece que possa existir, dado o Estado ser o único titular do Capital Estatutário. 

 

 

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 

 

1.Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou 
indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da 
percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação 
nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu 
artigo 447.º (vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 

Não existem pessoas singulares ou coletivas que possuam participações sociais em outras 
entidades 

 

Aumento do Capital Estatutário Anos Subscrição Realização

2007 21.618.000 € 21.618.000 €

2008 8.370.000 € 8.370.000 €

2009 7.815.000 € 7.815.000 €

2010 11.197.000 € 1.000.000 €

TOTAL 49.000.000 € 38.803.000 €

Capital Estatutário por Realizar 10.197.000 €

RCM nº 38-A/2007 revogada pela RCM nº 

116/2008 /subscrição faseada do aumento do 

capital estatutário no período 2007/2010)
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2.Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em 
quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 do artigo 
44.º do RJSPE). 

 

O CHTMAD, E.P.E., é participante na entidade não societária SUCH – Serviço Utilização Comum 
dos Hospitais, contribuindo em cada exercício económico com 3.000,00 € a título de quotização 
anual. 

 

3.Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração 
e de fiscalização, quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

 

Os membros do Conselho de Administração não possuem ações e obrigações do CHTMAD. 

 

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

 
O detentor do capital estatutário, a Direção Geral de Tesouro e Finanças é, via Serviço Nacional 
de Saúde, o principal cliente do CHTMAD, cuja relação se regula por Contrato-Programa 
estabelecido anualmente. 
 
 

 

V. Órgãos Sociais e Comissões 

 

A.Modelo de Governo 

 

A entidade deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva separação 
entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 
30.º do RJSPE).  

1.Identificação do modelo de governo adotado. 

O CHTMAD reveste a natureza de entidade pública empresarial, tendo sido criado através do 
Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, por fusão do CH de Vila Real/Peso da Régua, E. 
P. E., com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital Distrital de Lamego.  

O modelo de governação adotado é o previsto no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 
tendo como órgãos sociais o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho 
Consultivo. 
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B. Assembleia Geral 

 

1.Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação 
dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim), 
assim como a remuneração relativa ao ano em referência. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que 
saiu e o que entrou). 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHTMAD não tem Assembleia 
Geral e, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 20º, compete ao membro do Governo com a 
área da Finanças aprovar os documentos de prestação de contas do CHTMAD.  
Na presente data estão aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício económico do 
ano até ao exercício económico de 2016.   

 

2.Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser 
tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas 
maiorias. 

 
O CHTMAD tem um único detentor do capital estatutário, não se colocando questões de maioria 
qualificada.  

O artigo 20º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, define quais as competências com 
necessidade de aprovação pelo acionista único do CHTMAD, nas figuras dos membros do 
Governo pelas áreas da Saúde e Finanças. 

Durante o exercício económico de 2019 foi aprovado pelo membro do Governo da Saúde, por 
delegação de competências na ACSS, I.P. e na ARS Norte, I.P., o contrato-programa para o ano 
de 2019. 

 

C. Administração e Supervisão  

 

1.Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição 
dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de 
Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão. 

 

O Conselho de Administração é nomeado através de Resolução do Conselho de Ministros, 
conforme os Estatutos dos Hospitais E.P.E. (Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro). É 
composto por cinco membros, um presidente e quatro vogais executivos, sendo um diretor clínico 
e outro enfermeiro diretor. 

O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de três anos, podendo 
ser renovável por mais um mandato de igual período, permanecendo aqueles em exercício das 
suas funções até efetiva substituição. 



Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E                                                                                                      

 
 

29 
 

2.Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do 
Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do 
número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de 
membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. 
Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar 
os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

Em 2019, até 25 de julho, esteve em exercício de funções o Conselho de Administração nomeado 
conforme Resolução n.º 4-F/2016 publicada no Diário da República em 15 de fevereiro de 2016, 
tendo sido nomeada a Sr.ª Dr.ª Paula Vaz Marques pela RCM n.º 105/2018, de 26 de julho. O 
Presidente do CA João Oliveira e o Vogal Executivo Amaro Ferreira estiveram em funções até 
ao dia 31 de maio de 2019.

Mandato 

Cargo Nome 

Designação Remuneração 

(Início-
Fim) 

Forma (1) Data 
Entidade 

de origem 

Entidade 
Pagadora 

(O/D) 

2016-2018 
Presidente do 
Conselho de 

Administração 

João Porfírio Carvalho 
Oliveira 

R 4-F/2016 
15-02-
2016 

CH S.João D 

2016-2018 Vogal Executivo 
Manuel Amaro Fernandes 

Ferreira 
R 4-F/2016 

15-02-
2016 

Banco BPI D 

2016-2018 Vogal Executivo Fernando Alberto Alves R 4-F/2016 
15-02-
2016 

n.a. D 

2018-2018 
Vogal Diretor 

Clínico 
Paula Vaz Marques 

R 
105/2018 

27-07-
2018 

CHU S.João D 

2016-2018 
Vogal Enfermeiro 

Diretor 
Júlio Manuel Pires Azevedo R 4-F/2016 

15-02-
2016 

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 

 

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 

CHU 
S.João 

D 

2019-2021 
Vogal Enfermeiro 

Diretor 
Júlio Manuel Pires Azevedo 

R 
128/2019 

25-07-
2019 

CHTMAD O 
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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 

 

3.Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, 
relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 
considerados independentes2, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do 
Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

 

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções executivas. 
 

4.Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante 
aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho 
de Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 
 
Presidente do Conselho de Administração (a partir de 26 de julho) 
Ana Rita Ribeiro de Almeida Castanheira 
 
Habilitações e atividade académica: 
 
Curso de Especialização em Administração Hospitalar, Escola Nacional de Saúde Pública 
— Universidade Nova de Lisboa (2005 -2007) 
Pós-graduação em Mediação de Conflitos, Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa (2002 -2003) 
Pós -graduação em Direito da Medicina, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
(2001 -2002) 
Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1993 -2000) 
 
Atividade Profissional: 
 
Diretora do Serviço de Gestão de Doentes e do Serviço de Gestão da Qualidade e Risco, 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. (desde 2011 até 2019) 
Administradora Hospitalar para a Gestão das Listas de Espera, Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. (2009 -2011) 
Técnica Superior no Serviço de Gestão de Doentes, Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. E. (2007 -2009) 
Estágio de Prática de Administração Hospitalar no âmbito do Curso de Especialização em 
Administração Hospitalar, Centro Hospitalar de Lisboa Central (2006 -2007) 
Estágio de Mediação de Conflitos, Julgados de Paz, Vila Nova de Gaia (2004) 
Advogada, Escritório de Advogados, Porto (2002 -2006) 
Estágio de Advocacia, Escritório de Advogados, Santa Comba Dão (2001 -2002) 

                                                           

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

2 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-
se nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se 
independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na entidade nem se encontre 
em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 
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Vogal Executiva (a partir de 26 de julho) 
Elsa Rocha de Sousa Justino 
 
Habilitações Académicas: 
 
Doutorada em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa, sendo Mestre e Licenciada 
na mesma área. 
 
Atividade Profissional: 
 
Cargos exercidos em comissão de serviço como:  
Vice-Presidente do Fundo de Apoio ao Estudante (Ministério da Educação);  
Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Ensino Superior (Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior) e; 
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional (Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social).  
De 2008 a 2019 foi Administradora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e dos 
Serviços de Ação Social.  
É Professora Auxiliar Convidada do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).  
No âmbito da atividade científica é Investigadora Integrada do Centro de Avaliação e Políticas 
Públicas (CAPP) da Universidade de Lisboa, participando regularmente na elaboração de 
estudos, comunicações e artigos científicos. 
 
 
Vogal Executivo 
Fernando Alberto Alves 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciado em Economia pela FEP. 
Mestre em Gestão e Economia de Serviços de Saúde pela FEP. 
PADIS - Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde da AESE - Escola de Direção e 
Negócios. 
 
Experiência profissional: 
 
Consultor financeiro em empresa metalomecânica - AGM, entre 2011 e 2012. 
Auditor interno no IPO Porto, entre 2010 e 2011. 
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Nordeste, entre 2006 e 
2009. 
Diretor Comercial de empresa do setor automóvel - Garagem Justino, entre 1996 e 2005. 
Administrador de empresa do setor automóvel - Rolmeta, entre 1993 e 1996. 
Diretor Administrativo e Financeiro com funções de gerência de empresa do setor automóvel - 
Moto Meca, entre 1988 e 1993. 
Técnico Superior de Economia e Gestão, no NRVIR - Núcleo Empresarial da Região de Vila 
Real, entre 1987 e 1988. 
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Gestor da Cooperativa Agrícola de Montalegre, entre 1986 e 1987. 
Professor do Ensino Secundário, lecionando a disciplina de Matemática na Escola Secundária 
de Montalegre, entre 1981 e 1987. 

 
Diretora Clínica 
Paula Vaz Marques 
 
Formação Académica: 

Grau de Consultor de Medicina Interna (agosto 2015).  
Especialista em Medicina Interna, Centro Hospitalar de S. João, Porto (julho 2004). 
Pós-Graduação em Terapêuticas de Substituição Renal, Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP) (2003-2004). 
Licenciatura em Medicina pela FMUP (1989-95). 
 

Experiência Profissional: 

Adjunta da Direção Clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. 
(CHTMAD), de outubro de 2016 até julho 2018. 
Diretora do Serviço de Medicina Interna do CHTMAD, P. E., de junho 2016 até julho 2018. 
Assistente Hospitalar no Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de S. João (CHSJ), 
(2008-2016) 
Assistente Hospitalar no Serviço de Urgência do CHSJ (2004-2008) 
 

Outras atividades: 

Presidente do júri para concurso de admissão de especialistas de Medicina Interna no CHTMAD, 
E. P. E. (2017). 
Presidente do júri de avaliação final de internato de especialidade de Medicina Interna (2016, 
2017 e 2018) no CHTMAD, E. P. E. 
Orientadora de formação de internos de formação específica de Medicina Interna no CHSJ. 
Membro de júri de avaliação final de internato de especialidade dos seus internos no CHSJ 
 
 
Enfermeiro Diretor 
Júlio Manuel Pires de Azevedo 
 
Habilitações académicas: 
 
Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde - Curso de Especialização, em junho 
de 2014, pela Porto Business School, Porto. 
Pós-graduação em Gestão - Gestão Pública e Autárquica, em julho de 2003, pela Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 
Licenciado em Enfermagem, com o Curso de Estudos Superiores Especializados em 
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, em julho de 1999, pela Escola Superior de 
Enfermagem D. Ana Guedes, Porto. 
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Curso de Enfermagem Geral, em julho de 1991, pela Escola Superior de Enfermagem de Vila 
Real. 
 
Experiência profissional:  
 
De outubro de 2013 até fevereiro de 2016, adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Real, responsável pela gestão e coordenação do gabinete de apoio às juntas de freguesia. 
Março de 2009 a setembro de 2013, Enfermeiro Responsável do Serviço de Consulta Externa 
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), Unidade de Vila Real. 
Em março de 2013, Enfermeiro Responsável pela Unidade Integrada da Diabetes do CHTMAD 
e, em junho do mesmo ano, membro das Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes 
(UCFD) dos Agrupamentos dos Centros de Saúde da área de influência do CHTMAD. 
Junho de 2000 a fevereiro de 2009, Enfermeiro Especialista, nos serviços de Psiquiatria e 
Cirurgia do Hospital de S. Pedro de Vila Real. 
De 1992 até 1999, Enfermeiro no Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar e Hospital de S. 
Pedro de Vila Real - serviço de ambulatório, serviço de atendimento permanente, e internamento 
de psiquiatria. 
No serviço de cirurgia foi responsável pela formação em serviço. 
Integrou grupos de trabalho do Projeto de Acreditação do CHTMAD, pela Joint Commission 
International, em 2007 - Gestão e utilização de Medicação (MMU) e organização do Manual de 
Qualidade da Consulta Externa. 
 
 
Presidente do Conselho de Administração (até 31 de maio) 
João Porfírio Carvalho de Oliveira 
 
Formação: 
 
Leadership Strategies for Evolving Health Care Executives, Harvard School of Public Health, 
2014. 
Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde, Universidade Lusíada - Porto, 2013. 
Leadership in Healthcare Delivery, UN - Nova School of Business & Economics, 2013. 
PADIS - Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, 2007. 
Licenciatura em Matemáticas Aplicadas, Universidade Lusíada - Porto, 1993. 
 
Experiência Profissional: 
 
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João e Hospital de 
São João, 2009-2016. 
Diretor do Serviço de Aprovisionamento - Hospital de São João, 2006-2009. 
Diretor Logístico e Gestor de Informação da Uponor na Península Ibérica, 2002-2005. 
Gestor de Informação das três unidades na Península Ibérica. Uponor Ecoplás, SA, Uponor 
Termoplás, SA e Uponor Resiplast, SAU., 1997-2001. 
IT Manager - Minas e Metalurgia, SA., 1995-1997. 
Analista Programador e formador na Segafredo Zanetti, IllyCaffè e Centro de Formação Prof. 
Indústria do Calçado, 1992-1995. 
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Vogal Executivo (até 31 de maio) 
Manuel Amaro Fernandes Ferreira 
 
Habilitações Académicas e Formação Profissional Complementar: 
Curso Leadership in Healthcare Delivery da Nova School of Business & Economics (2013); 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade na Faculdade de Economia do Porto (2008/2010), com 
realização de tese de mestrado subordinada ao tema - «Princípios Estruturantes de um Balanced 
Scorecard Estratégico para Sistemas Integrados de Saúde»; 
Pós-graduação em Finanças e Fiscalidade pela Escola de Gestão do Porto - UBPS (2007/2008); 
Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora (1987/1992);  
Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (PADIS) da AESE-Escola de Direção e 
Negócios (2012). 
 
Atividade Profissional: 
 
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, E.P.E., (2014-
fev/2016);  
Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
E.P.E., (2011-2013);  
Diretor de Centro de Empresas do Banco BPI (abr/2010-dez/2010);  
Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. 
P.E., (out/2008-mar/2010); 
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Minho, E. P. E., 
(ago./05-set/08);  
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Minho, SA (ago/05-
dez/05);  
Gerente de Conta de Empresas do Banco BPI (97-ago/05). 
 
 

5.Evidências da apresentação das declarações3 de cada um dos membros do órgão de 
administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-
Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade, 
assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, 
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos 
de interesse (vide artigo 52.º do RJSPE). 

 

                                                           

3 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para 
o efeito considere-se o que refere a Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da 
hiperligação http://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-informacao-gestores-publicos1.aspx. “(...) 
Para cumprimento desta obrigação legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve 
solicitar o acesso, através do envio de mensagem de correio eletrónico para o endereço de mail 
gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o 
recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve preencher integralmente o formulário e submetê-lo no 
sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”. 
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Ver anexo 2 ao presente relatório. 

 

6.Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 
membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com acionistas. 

 
Não existem incompatibilidades e de impedimentos dos membros do Conselho de Administração 
nos termos definidos no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º8/2012, de 18 de janeiro.  

 

7.Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências 
entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo 
informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da 
administração quotidiana da entidade. 

 
Pelouros dos membros do Conselho de Administração (até 25 de julho): 
 

 
Presidente do 
Conselho de 

Administração 

Vogal 
Executivo 

Vogal  
Executivo 

Diretora 
Clínica 

Enfermeiro 
Diretor 

 João Oliveira 
Amaro 

Ferreira 
Fernando 

Alves 

Paula Vaz 
Marques Júlio 

Azevedo 

• Art.º 8.º dos Estatutos HEPE   X        
• Art.º 9.º dos Estatutos HEPE        X   
• Art.º 10.º dos Estatutos HEPE       X 
• Serviço de Comunicação e Imagem   X        
• Serviço de Auditoria Interna X        
• Serviço de Aprovisionamento e Logística X        
• Serviço Jurídico   X        
• Serviço de Gestão de Informação   X        
• Serviço de Gestão de Recursos Humanos     X      
• Serviço de Gestão Financeira   X      
• Serviço de Planeamento e Controle de Gestão     X      
• Serviço de Instalações e Equipamentos       X    
• Serviços Farmacêuticos       X    
• Serviço de Organização      X     
• Serviço de Operações Hoteleiras       X    
• Serviço de Auditoria e Codificação Clínica         X   
• Serviço de Nutrição         X   
• Serviço de Esterilização          X 
•  Serviço de Humanização          X 
• Serviço de Gestão da Qualidade          X 
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Pelouros dos membros do Conselho de Administração (a partir de 26 de julho): 

 
Presidente do 
Conselho de 

Administração 

Vogal 
Executiva 

Vogal  
Executivo 

Diretora 
Clínica 

Enfermeiro 
Diretor 

 Rita 
Castanheira 

Elsa 
Justino 

Fernando 
Alves 

Paula Vaz 
Marques Júlio 

Azevedo 

• Art.º 8.º dos Estatutos HEPE   X        
• Art.º 9.º dos Estatutos HEPE        X   
• Art.º 10.º dos Estatutos HEPE       X 
• Serviço de Comunicação e Imagem   X        
• Serviço de Auditoria Interna X        
• Serviço de Aprovisionamento e Logística   X      
• Serviço Jurídico   X        
• Serviço de Gestão de Informação    X      
• Serviço de Gestão de Recursos Humanos     X      
• Serviço de Gestão Financeira    X    
• Serviço de Planeamento e Controle de Gestão       X    
• Serviço de Instalações e Equipamentos       X    
• Serviços Farmacêuticos        X   
• Serviço de Organização      X    
• Serviço de Operações Hoteleiras          X 
• Serviço de Auditoria e Codificação Clínica         X   
• Serviço de Nutrição         X   
• Serviço de Esterilização          X 
•  Serviço de Humanização          X 
• Serviço de Gestão da Qualidade    X     
• Centros de Gestão    X       

 

 

8.Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo4, indicando designadamente: 

 

Nos termos dos estatutos e do regulamento interno do CHTMAD, o Conselho de Administração 
reúne, pelo menos, semanalmente e, ainda, sempre que convocado pelo Presidente ou por 
solicitação de dois dos seus membros ou do Conselho Fiscal. 

De cada reunião de Conselho de Administração é lavrada ata assinada por todos os membros 
presentes na reunião. 

 

                                                           

4 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 
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a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões 
realizadas5; 

 

Para o Conselho de Administração com mandato até 25 de julho, verificou-se a seguinte 
assiduidade. 
 
 
 
 
 
 
 

Membro do Órgão de 
Administração 

Assiduidade 

Presenças Assiduidade (%) 

João Porfírio Oliveira (x) 21 100,0% 

Manuel Amaro Ferreira (x) 13 61,9% 

Fernando Alves 29 100,0% 

Paula Vaz Marques 27 93,1% 

Júlio Azevedo 29 100,0% 

(x): durante a sua permanência no C.A. realizaram-se 21 reuniões de um total de 29 
para os restantes membros. 

 
Para o Conselho de Administração com mandato a partir de 26 de julho, verificou-se a 
seguinte assiduidade. 

Membro do Órgão de 
Administração 

Assiduidade 

Presenças Assiduidade (%) 

Ana Rita Castanheira 17 81,0% 

Elsa Rocha Justino 19 90,5% 

Fernando Alves 19 90,5% 

Paula Vaz Marques 17 81,0% 

Júlio Azevedo 20 95,2% 

 

 

                                                           

5 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício, 
apresentados segundo o formato seguinte: 

 

Não foram exercidos quaisquer cargos em simultâneo.  

 

 

c)  Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos 
mesmos; 

 
Enquanto empresa pública, a avaliação de desempenho dos administradores executivos é 
da responsabilidade dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e pelo 
respetivo setor de atividade, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do 
Estatuto de Gestor Público do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, com as alterações 
ocorridas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 de 
janeiro e Rectif. n.º 2/2012, de 25 de janeiro. 

 

d) Comissões6 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação 
das comissões, composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese 
das atividades desenvolvidas no exercício dessas competências. 

 

De acordo com o artigo 15º do Regulamento Interno do CHTMAD “as comissões e/ou órgãos 
de apoio técnico são estruturas de carácter consultivo que têm por função apoiar o CA a pedido 
deste ou por iniciativa própria, nas matérias da sua competência”. 

 
De entre as comissões existentes no CHTMAD, as comissões de apoio técnico que incluem ou 
têm participação de elementos do órgão de administração ou supervisão são as seguintes:  
 

 

Comissão de ética para a saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES), é um órgão consultivo, multidisciplinar e 
independente, cuja atividade se rege pelo respetivo regulamento, homologado pelo CA, e de 

                                                           

6 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  

Entidade Função Regime

inexistentes

Membro do Órgão de 

Administração

Acumulação de Funções
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acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de maio, em observância do disposto 
na Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto. 

A CES tem como finalidade refletir sobre os aspetos éticos que impendem sobre a atividade 
hospitalar, assistencial, docente e de investigação. 

A Comissão de Ética tem uma composição multidisciplinar e é constituída por um número 
ímpar de membros, determinado em função das características da instituição, que não pode 
ser inferior a cinco, nem superior a onze elementos, e inclui um presidente e vice-presidente. 

Compete à CES, apreciar e emitir pareceres sobre todos os aspetos éticos da prática médica 
desenvolvida pelo CHTMAD, pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica, 
promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados, 
designadamente através de estudos, pareceres e outros documentos ou iniciativas. 

No decorrer de 2019 foram realizadas 6 reuniões em que foram emitidos pareceres relativos 
às seguintes áreas: 

- Ensaios clínicos – atualizações (CEIC); 
- Ensaios clínicos – pedidos de autorização de novos ensaios; 
- Ensaios clínicos – atualizações ao protocolo; 
- Projetos de Investigação; 
- Estudos observacionais – comunicações de encerramento; 
- Estudos observacionais – pedidos de autorização de novos estudos. 

 

Comissão de qualidade e segurança do doente 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD) é presidida pelo Presidente do CA 
ou em quem delegar, dela fazendo parte o Diretor Clínico, o Enfermeiro-diretor até ao máximo 
de 9 (nove) elementos. 

O coordenador do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 
Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) integra esta comissão nos termos 
do Despacho do SEAS nº 15423/2013, de 26 de novembro. 

Compete, nomeadamente, à CQSD: 

a) formular políticas de humanização e qualidade orientadas para as dimensões da satisfação 
dos clientes, eficiência e otimização na utilização dos recursos disponíveis e satisfação dos 
seus colaboradores; 

b) definir critérios de avaliação, acompanhamento e controlo da humanização e qualidade dos 
Serviços; 

c) promover programas específicos para a qualidade e segurança do doente; 

d) analisar e elaborar pareceres referentes aos temas relacionados com a qualidade e 
segurança do doente no CHTMAD; 
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e) elaborar um plano de ação anual nos termos do despacho n.º 14223/2009, de 24 de junho. 

 

 

De forma sucinta, durante o ano anterior a CQSD desenvolveu as seguintes atividades: 

- Discussão e análise das Normas emitidas pela DGS; 

- Auditorias internas realizadas sobre as normas emitidas pela DGS; 

- Iniciativas desenvolvidas pela instituição para a melhoria da qualidade das prescrições de 
tratamento, medicamentos e MCDT nomeadamente a implementação em alguns serviços da 
requisição eletrónica de MCDT através da aplicação BYME; 

- Auditorias regulares da Triagem de Manchester na urgência geral e na urgência pediátrica; 

 - Identificação de projetos de boas práticas implementadas internamente, como por exemplo 
o Programa de Concurso do Sistema Energético do CHTMAD; 

- Desenvolvimento e/ou participação em atividades de investigação clínica; 

- Aplicação do questionário "Avaliação da Cultura de Segurança do Doente nos Hospitais" a 
todos os colaboradores do CHTMAD, com a devida sensibilização para o seu preenchimento; 

- No âmbito da segurança do doente foram desenvolvidas formações no CHTMAD no âmbito 
das Precauções Básicas de Controlo da Infeção; da Higiene das Mãos; do Uso de luvas; do 
Feixe e intervenção de prevenção de infeção urinária e com algália e da Redução do risco de 
lesão resultante de quedas dos doentes; 

- No âmbito da segurança do profissional foram desenvolvidas formações no CHTMAD no 
âmbito das Precauções Básicas de Controlo da Infeção; da Higiene das Mãos e do uso de 
luvas; 

- Análise da não conformidade da utilização da lista de verificação de segurança cirúrgica da 
instituição; 

- Elaboração de "draft" de norma interna no âmbito da reconciliação terapêutica. 

 

Comissão de controlo da infeção hospitalar 

No âmbito do controlo da infeção hospitalar o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 
e de Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) é um órgão multidisciplinar, nomeado pelo 
CA, incluindo obrigatoriamente na sua constituição médicos, enfermeiros, farmacêuticos e 
outros técnicos de saúde ligados à área de intervenção.  
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O GCL-PPCIRA rege-se e é organizado pelas disposições estabelecidas no Despacho n.º 
15423/2013, de 26 de novembro, do Secretário de Estado Adjunto da Saúde (SEAS). 

 

Ao grupo de coordenação regional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 
Resistência aos Antimicrobianos compete: 

a) coordenar e apoiar as atividades de prevenção e controlo de infeção, o uso adequado de 
antimicrobianos e a prevenção de resistências a antimicrobianos, nas unidades de saúde de 
cada região, no respeito pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 
aos Antimicrobianos; 

b) garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica nacionais e 
de infeção associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos; 

c) promover e monitorizar a investigação de surtos e a realização de inquéritos 
epidemiológicos, colaborando na realização de auditorias; 

d) programar a realização de ações de formação e divulgação em cada região; 

e) elaborar um plano e um relatório anual de atividades e um plano de atividades trianual. 

 

No decorrer de 2019 foram realizadas 7 reuniões, em que foram emitidos pareceres relativos 
aos seguintes assuntos: 

- Reavaliação e programação dos trabalhos – plano de ação anual; 
- Relatório da auditoria ao feixe da profilaxia cirúrgica e Estudo de prevalência de infeção; 
- Norma do MRSA/ERC; 
- Apresentação dos novos elementos da comissão do PPCIRA; 
- Avaliação da implementação da Norma 077 Rastreio MRSA e ERC; 
- Plano de Auditorias; 
- Apresentação da Norma 004/2017-SARAMPO: Procedimentos em unidades de saúde - 
Programa Nacional Eliminação Sarampo”; 
- Apresentação da nova plataforma de registos do HAI-Net Cirurgia; 
- Análise da nova plataforma de VE-ILC: códigos de acesso, registos; 
- Análise de pareceres pedidos ao PPCIRA - Pediatria/Serviço de Humanização 
- Base de dados sobre MMR/Alertas; 
- Planeamento trimestral: formação, auditorias, realização do relatório de sustentabilidade; 
- Planeamento da auditoria a ILC; 
- Elaboração do Plano da Atividades; 
- Novas indicações do PAPA; 
- Análise dos pareceres pedidos ao GCL; 
- Apresentação do relatório da ILC/PA do CHTMAD; 
- Outros assuntos. 
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Comissão de farmácia e terapêutica 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída por oito elementos, em paridade 
por médicos e farmacêuticos, sendo presidida pelo Diretor Clínico e em que o Diretor de 
Serviço de Aprovisionamento e Logística poderá constituir-se como elemento de apoio 
técnico.  

O coordenador do GCL-PPCIRA integra esta comissão nos termos do Despacho do SEAS nº 
15423/2013, de 26 de novembro. 

Compete à comissão, nomeadamente: 

a) participar no desenvolvimento, implementação e acompanhamento da política do 
medicamento do CHTMAD, com revisão periódica do Formulário Hospitalar do Medicamento, 
avaliação técnico-científica de pedidos de utilização/introdução de medicamentos, suportada 
em evidência científica atualizada e pareceres de peritos e, quando adequado, da CES; 

b) a elaboração e aprovação das normas de orientação clínica do CHTMAD em colaboração 
com os médicos especialistas/peritos em cada área e avaliação da sua utilização, resultados 
e impacto em termos de custo-efetividade; 

c) pronunciar-se, quando solicitada pelo seu presidente, sobre a correção da terapêutica 
prescrita aos doentes e sem quebra das normas de deontologia; 

d) apreciar com cada serviço os custos da terapêutica que periodicamente lhe são 
submetidos; 

e) propor o que tiver por conveniente, dentro das matérias da sua competência e das 
solicitações que receber. 

No decorrer de 2019 foram realizadas 18 reuniões em que foram emitidos pareceres relativos 
às seguintes áreas: 

- Circuito de Hemoderivados; 
- Fundamentação clínica para os doentes tratados; 
- Justificação de medicamentos “off-label”; 
- Normas para utilização de novos medicamentos; 
- Novos medicamentos (introdução); 
- Pedidos de tratamento; 
- Pedidos de utilização; 
- Pedidos de utilização/prescrição. 
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Comissão de coordenação oncológica 

A Comissão de Coordenação Oncológica (CCO) é presidida pelo Diretor Clínico ou por um 
elemento por si designado. Para além do seu presidente, a CCO é composta no máximo por 9 
membros devendo contemplar médico especialista em cirurgia, médico especialista em 
oncologia, médico especialista em medicina interna, médico especialista em Radioncologia, 
médico especialista em anatomopatologia, médico especialista em hematologia e por um 
licenciado em farmácia e um licenciado em enfermagem. 

São competências da CCO: 

a) promover consultas de grupo, multidisciplinares, com o objetivo de analisar e definir a 
estratégia de diagnóstico e terapêutica relativa a casos clínicos oncológicos, estabelecendo 
normas para o seu tratamento; 

b) participar em campanhas de prevenção e rastreio do cancro; 

c) aprovar protocolos de atuação diagnóstica e terapêutica dos diversos tipos de doença 
oncológica; 

d) aprovar protocolos de atuação na prestação de cuidados paliativos e terminais oncológicos. 

Durante o ano 2019 a CCO não se reuniu formalmente. Contudo, em conformidade com as suas 
competências, foi dada continuidade ao acompanhamento da aplicação das normas em vigor no 
CHTMAD nesta área, bem como foi sendo continuamente avaliada ao longo do ano a pertinência 
da criação de protocolos de atuação diagnóstica e de prestação de cuidados paliativos e 
terminais oncológicos. 

 

Comissão de medicina transfusional 

A Comissão de Medicina Transfusional (CMT) é presidida pelo Diretor Clínico ou pelo elemento 

em quem este delegar e integra profissionais médicos, entre os quais um médico especialista 

em Imunohemoterapia, técnico e enfermeiro por ele propostos, num máximo de seis elementos.  

À CMT compete em particular:  

a) definir as normas relacionadas com a prescrição de sangue e seus componentes;  

b) organizar o programa de hemovigilância do CHTMAD;  

c) desenvolver programas de formação destinados aos profissionais intervenientes no processo 

da transfusão.  

 

Ações desenvolvidas, discussões e conclusões do grupo referentes a atividade verificada no ano 

2019: 
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- Avaliação de condições de transferência de doentes; 

- Divulgação de relatórios relativos à reação transfusional; 

- Avaliação de tempos de resposta e de eficiência de transporte; 

- Elaboração de regras relativas ao acondicionamento das unidades de sangue. 

 

D.Fiscalização7 

 

1.Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, 
Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão para 
as Matérias Financeiras 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos do CHTMAD anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2017, 
de 10 de fevereiro, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial do 
CHTMAD, qualificado como entidade de interesse público, nos termos do Regime Jurídico da 
Supervisão da Auditoria, aprovada pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, é exercida por um 
Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas que não seja membro daquele Órgão, 
obrigatoriamente, de entre os auditores registados na Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários.  

O Conselho Fiscal é constituído por 3 membros efetivos e por um suplente, sendo um deles o 
presidente do Órgão, nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da saúde, por um período de 3 anos, renovável por uma única vez. 

 

Ainda de acordo com o artigo 19.º dos mesmos Estatutos, o CHTMAD possui um Serviço de 
Auditoria Interna ao qual compete, mormente, avaliar os processos de controlo interno e de 
gestão de riscos, nos domínios contabilísticos, financeiro, operacional, informático e de recursos 
humanos. 
 

 

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 
Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em 
referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 
estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação 
e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato 
durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o 
que entrou). Informação a apresentar segundo o formato seguinte: 

 

O Conselho Fiscal foi nomeado por Despacho conjunto do Senhor Secretário de Estado do 
Tesouro e da Senhora Secretária de Estado da Saúde de 22/12/2017, e tem a seguinte 
composição.  

                                                           

7 Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 3 e 4 b), c) e d) deste 
tópico C. Fiscalização e bem assim a informação a que se refere o tópico D. Revisor Oficial de Contas (ROC). 
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3.Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho 
Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras e outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades 
profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

 

Presidente do Conselho Fiscal 

Júlio Paulo da Silva Martins, nascido a 9 de junho de 1973 

 

Habilitações académicas: 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Moderna do Porto desde 1995, 
com uma média de 15 valores, pós graduado em Economia Industrial e da Empresa pela Universidade 
do Minho desde 1997, com uma média de 15 valores, tendo concluído a parte letiva do doutoramento 
em Gestão, na Universidade da Beira Interior, com uma média de 18 valores em 2008. Doutorou-se em 
Julho de 2019 em Economia e Empresa pela Universidade de Santiago de Compostela, com a menção 
“cum laude”, título de doutor reconhecido pela Universidade do Porto. 

Experiência profissional: 

Managing Partner da Júlio Martins & Alves da Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., 
desde 2020, sociedade registada sob o n.º 337 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e 
sob o n.º 20200017 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

De 2005 a 2019, colaborou com a Esteves, Pinho & Associados, SROC, membro independente da BKR 
International, desde 2005, sociedade de revisores oficiais de contas registada sob o n.º 192 na OROC e 
sob o n.º 20161492 na CMVM, sendo assumido responsabilidades desde 2010 como sócio associado 
desta sociedade.  

É Revisor Oficial de Contas (ROC) registado na OROC com o n.º 1401, e na CMVM com o n.º 20161011, 
tendo assumido responsabilidades de revisão de contas (responsável pelo Engagement) em várias 
entidades públicas e privadas. Responsável pela coordenação da área do Tax e pelo controlo de 
qualidade na sociedade.  

Desde 1996 que desenvolve atividade de consultor em diferentes áreas da gestão de empresas e de 
negócios, tendo desenvolvido vários projetos de consultoria em empresas, alguns dos quais no âmbito 
de programas coordenados pela AEP – Associação Empresarial de Portugal.  

É docente do ensino superior desde 1997, tendo lecionado na Universidade Moderna do Porto, entretanto 
redenominada para Universidade Lusófona do Porto, até 2006. Desde outubro de 2005 leciona diferentes 
unidades curriculares relacionadas com as áreas da contabilidade, fiscalidade e auditoria no ISLA IPGT 

Mandato

(Início-Fim) Forma(1) Data

2017-2019 Presidente Júlio Paulo da Silva Martins D 22-12-2017 885,24€ X 14 meses

2017-2019 Vogal Érika Ferreira Laranjeira D 22-12-2017 663,93€ X 14 meses

2017-2019 Vogal Helena Cristina dos Santos Tomé D 22-12-2017 663,93€ X 14 meses

2017-2019 Vogal Suplente Fernando Martins da Silva D 22-12-2017 663,93€ X 14 meses (x)

Estatuto Remuneratório Mensal 

Fixado (€)

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

(x) se  exercer funções  efetivas

Cargo
Designação

Nome
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– Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, sendo neste momento Professor Adjunto neste Instituto. 
Presidente do Conselho Pedagógico, membro do Conselho Científico e do Conselho Geral do ISLA IPGT. 
Responsável pela coordenação de todo o projeto de Apoio à Implementação do SNC-AP, promovido pelo 
Centro de Serviços e Projetos ao Exterior (CESPE) da Unidade de Investigação do ISLA IPGT. 

É investigador do CEPESE – Centro de estudos da População, Economia e Sociedade, da Universidade 
do Porto e investigador da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolvendo trabalho na área 
dos Parques de Ciência e Tecnologia. 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

Erika Ferreira Laranjeira, nascida a 16 de novembro de 1984 

 

Habilitações académicas: 

Doutoramento em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (2009/2013)  

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (2003/2007) 

 

Experiência profissional: 

Professora Assistente/Coordenadora do Curso e do Mestrado em Economia e Membro do Conselho 
Científico da Universidade Lusíada Norte (2014) 

Consultora na Evigrade, Health Care Research and Consulting, LDA (2013-2014) 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, do Ministério das Finanças 
e Administração Pública (2008/2009) 

Membro do Grupo de Trabalho para a Implementação Piloto da Orçamentação por Programas - 
nomeado por Despacho nº4639/2008 de 21 de fevereiro, de Sua Exª o Ministro das Finanças e da 
Administração Pública (2008/2009) 

Professora Assistente na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2007/2008) 

 

Publicações: 

Redação de vários artigos e publicações, de âmbito nacional e internacional, sobre saúde 

Reviewer no International Journal of Health Economics and Management 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

Helena Cristina dos Santos Tomé, nascida a 29 de julho de 1964.  

 

Habilitações académicas: 

É licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da 
Universidade Técnica de Lisboa, desde agosto de 1989. Concluiu a parte letiva do mestrado em Gestão 
de Empresas - Especialização em Contabilidade e Auditoria promovido pela Universidade de Évora e o 
Instituto Politécnico de Santarém, em junho de 2008. 

 

Experiência profissional: 

Inspetora de nomeação definitiva desde 1993 na Inspeção Geral de Finanças – Autoridade de Auditoria 
(IGF), onde tem desenvolvido funções de auditoria no âmbito de controlos de incidência tributária (IVA, 
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IRC, IRS, outros impostos e Segurança Social), do regime jurídico e fiscal das SGPS - Sociedades 
Gestoras de Participações Sociais e de incidência comunitária, quanto à verificação da correta aplicação 
dos fundos estruturais. No âmbito das atribuições de controlo financeiro, cometidas à IGF, tem 
participado em diversas auditorias às empresas do Setor Empresarial do Estado, com ênfase nas áreas 
da despesa, da dívida, da contratação pública e dos grandes investimentos, envolvendo entre outros os 
setores dos Transportes (terrestres e aéreo), Água e Resíduos, Comunicações e Saúde. No exercício 
das suas funções tem igualmente realizado auditorias às condições económicas e financeiras de 
Contratos de Concessão celebrados entre o Estado e entidades de capitais maioritariamente públicos, 
relacionadas com o equilíbrio financeiro e com empresas privadas, na certificação da compensação 
financeira referente à prestação de serviços públicos.  Colaborou com o DIAP - Departamento de 
Investigação e Ação Penal na realização de peritagens de natureza contabilístico/financeira, relativas a 
processos titulados por aquele organismo. Participou como cooperante no Programa Integrado de 
Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas (PICATFin) Portugal – Cabo Verde, entre 2009 
e 2012. 

Foi Professora Adjunta Convidada na Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de 
Santarém, entre 2000 e 2014, em regime de acumulação de funções em horário pós-laboral, onde foi 
responsável pelas unidades letivas da área da Fiscalidade ministradas nos vários cursos daquele 
estabelecimento de ensino superior. Nessa qualidade lecionou as unidades letivas de Fiscalidade 
Empresarial I e II, Fiscalidade Internacional e de Gestão Fiscal no Curso de Contabilidade e Fiscalidade 
e a unidade letiva Fiscalidade no Curso de Gestão de Empresas.  

Desde 1999, exerce  em regime de acumulação de funções em horário pós-laboral, funções de 
formadora, na área da Fiscalidade, destinada essencialmente a Contabilistas Certificados, licenciados e 
quadros superiores, realizadas para várias entidades, salientando-se a sua colaboração com o Citeforma 
– Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas 
Tecnologias (entidade reconhecida pela OCC), onde ministra formação equiparada, sendo a responsável 
pela área da Fiscalidade e da respetiva oferta formativa daquela entidade.  

 

Vogal Suplente do Conselho Fiscal 

Fernando Martins da Silva, nascido a 29 de julho de 1955 

 

Habilitações académicas: 

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1972-1977) e Curso 
de Especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública (1978-1980) 

 

Experiência profissional: 

. Administrador Hospitalar na Unidade Local de Saúde de Matosinhos; E.P.E., desde 6 de abril de 2015; 

. Administrador Hospitalar no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. de 19 de fevereiro 
de 2015 a 5 de abril de 2015; 

. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E. de 29 
de março de 2012 a 18 de fevereiro de 2015; 

. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, E.P.E. de 1 de junho de 2008 
a 31 de janeiro de 2009; 

. Vogal Executivo do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, E.P.E. de 31 de 
dezembro de 2005 a 31 de maio de 2008; 

. Vogal Executivo do Conselho de Administração do Hospital de São Sebastião, S.A. de 12 de dezembro 
de 2002 a 30 de dezembro de 2005; 
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. Administrador-Delegado do Hospital de São Sebastião, S.A. de 1 de março de 2002 a 11 de dezembro 
de 2002; 

. Vogal do Conselho de Administração do Hospital de Magalhães Lemos entre 1 de janeiro de 1999 a 28 
de fevereiro de 2002; 

. Vogal da Comissão de Gestão do Hospital do Conde Ferreira entre 17 de fevereiro de 1997 e 31 de 
dezembro de 1998; 

. Colocado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia em 1 de setembro de 1984, como Administrador 
Hospitalar de 1ª classe, onde desempenhou as funções de Diretor dos Serviços Financeiros até 16 de 
fevereiro de 1997; 

. Entre 1 de setembro de 1980 e 31 de agosto de 1984 exerceu funções no Departamento de Gestão 
Financeira dos Serviços de Saúde no estudo e implementação de novos critérios de financiamento a 
aplicar nos Hospitais Distritais e Centrais; 

. A 1 de agosto de 1980 foi colocado no Hospital de Santa Marta para desempenhar funções de 
Administrador Hospitalar de 3ª classe. 

 

Outras atividades relevantes na área da saúde: 

. Integra o Conselho Fiscal e de Disciplina da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, 
no triénio 2016-2019; 

. Integrou o Conselho da ESSUA – Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, nos anos 2010 
a 2014; 

. Colaborou de forma contínua em ações de formação interna no Hospital de São Sebastião/Centro 
Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 

. Participou com trabalhos em conferências promovidas por meios de comunicação social sobre temas 
da área da saúde; 

. Participou como preletor em ações de formação promovidas por diversas associações de índole 
profissional, respeitantes a temáticas da área da saúde; 

. Exerceu funções de docência na Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto; 

. Coordenou um projeto no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia de recolha de informação sobre 
acidentes domésticos e de lazer, promovido pela União Europeia; 

. Apresentou trabalhos em várias Jornadas de Administração Hospitalar. 

 

4.Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de 
contratação de serviços adicionais ao auditor externo; 

 

No período de referência não houve lugar a qualquer contratação de serviços adicionais ao 
auditor externo. 

 

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

 

Compete ao Conselho Fiscal, especialmente, sem prejuízo das demais competências que lhe 
sejam atribuídas por lei: 
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a) dar parecer sobre o relatório de gestão; 

b) acompanhar com regularidade a gestão através de balancetes e mapas demonstrativos da 
execução orçamental; 

c) manter o conselho de administração informado sobre os resultados das verificações e dos 
exames a que proceda; 

d) propor a realização de auditorias externas, quando tal se mostre necessário ou 
conveniente; 

e) pronunciar-se sobre qualquer outro assunto em matéria de gestão económica e financeira 
que seja submetido à sua consideração pelo conselho de administração; 

f) dar parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de bens imóveis; 

g) dar parecer sobre a realização de investimentos e a contração de empréstimos; 

h) elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora, incluindo um relatório anual global; 

i) pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho de administração, 
pelo Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de 
controlo interno da administração financeira do Estado. 

Cessando o mandato do conselho fiscal e do revisor oficial de contas, mantém-se os titulares 
em exercício de funções até à designação de novos ou à declaração ministerial de cessação 
de funções. 

Não existem outras funções desempenhadas pelos membros do Conselho Fiscal. 

 

6.Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras 
que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º, do CSC. 

 

O Conselho Fiscal foi nomeado por Despacho conjunto do Senhor Secretário de Estado do 
Tesouro e da Senhora Secretária de Estado da Saúde de 22/12/2017, e tem a seguinte 
composição.  

 

Mandato 2017-2019 

Presidente - Júlio Paulo da Silva Martins 

Vogal - Erika Ferreira Laranjeira 

Vogal - Helena Cristina dos Santos Tomé 

Vogal Suplente - Fernando Martins da Silva 
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7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do 
Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando 
designadamente, consoante aplicável: 
 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada 
membro, apresentados segundo o formato seguinte: 

N.º Reuniões Local de Realização Intervenientes na reunião 
Ausências dos membros do 

Órgão de Fiscalização 

10 Conference Call 

Presidente do Conselho Fiscal, Prof.º 
Doutor Júlio Paulo da Silva Martins; 

 
Vogal do Conselho Fiscal, Prof.ª Doutora 

Erika Ferreira Laranjeira; 
 

Vogal do Conselho Fiscal, Dra. Helena 
Cristina dos Santos Tomé. 

Não se verificaram ausências 

2 Vila Real 

Presidente do Conselho Fiscal, Prof.º 
Doutor Júlio Paulo da Silva Martins; 

 
Vogal do Conselho Fiscal, Prof.ª Doutora 

Erika Ferreira Laranjeira; 
 

Vogal do Conselho Fiscal, Dra. Helena 
Cristina dos Santos Tomé; 

 
Membros do Conselho de Administração; 

 
Auditor Interno. 

Não se verificaram ausências 

1 Porto 

Presidente do Conselho Fiscal, Prof.º 
Doutor Júlio Paulo da Silva Martins; 

 
Vogal do Conselho Fiscal, Prof.ª Doutora 

Erika Ferreira Laranjeira; 
 

Vogal do Conselho Fiscal, Dra. Helena 
Cristina dos Santos Tomé; 

 
ROC do CHTMAD. 

Não se verificaram ausências 

 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos membros daquele órgão no decurso do exercício 

 

Presidente do Conselho Fiscal 

Júlio Paulo da Silva Martins  

É presidente do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., para o 
mandato 2017-2019. Exerce a atividade de Revisor Oficial de Contas como sócio não gerente 
na sociedade Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda., membro independente da BKR 
International. 
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Vogal do Conselho Fiscal 

Erika Ferreira Laranjeira:  

É vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., para o mandato 
2017-2019. 

 

Vogal do Conselho Fiscal 

Helena Cristina dos Santos Tomé:  

É vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.., para o mandato 
2017-2019. 

 

 

E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  

 

1.Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
(SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e 
dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce 
funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que 
saiu e o que entrou). 

 

Por Despacho conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e da Senhora Secretária de 
Estado da Saúde, foi designado Revisor Oficial de Contas do CHTMAD para o mandato 2018-
2019, a sociedade: 

 

  Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A. inscrita na OROC sob o n.º 71, registada na CMVM 
com o n.º 20161406, representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça, 
ROC n.º 1530.   

 

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

 
De acordo com o estabelecido no n.º 4 do artigo 15º dos Estatutos, o ROC é nomeado por 
despacho conjunto dos membros do Governos responsáveis pelas áreas das finanças e da 
saúde, sob proposta fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de 3 anos, 
renovável por uma única vez. 
 
É a primeira vez que este ROC é nomeado para o CHTMAD, não existindo, por isso, limitações 
ao número de anos em que o mesmo presta serviços no CHTMAD. 
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3.Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente 
junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta 
serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como 
a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo os formatos seguintes: 

 

Mandato 

Cargo 

Identificação SROC/ROC Designação 
Nº de anos de 

funções 
exercidas 

Iínicio-Fim) Nome 
Nº 

inscrição 
na OROC  

Nº registo na 
CMVM 

Forma(1) Data 
Data do 
Contrato 

no 
grupo 

na 
entidade 

2018-2019 ROC 
Santos Carvalho & 
Associados. SROC, 

S.A. 
71 20161406 

D_S.E.Tesouro 03-04-2018 
30-04-2018 - - 2 

D_S.E.Saúde 17-04-2018 

 

Nome  

Remuneração Anual 2019 (€) 

Bruta (1) 
Redução 

Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remuneratória 

(3) 
Bruta 

Santos Carvalho & Associados. 
SROC, S.A. 

18.204,00 € - - - - 18.204,00 € 

 

 

 

4.Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que representa 
a SROC, caso aplicável. 

 
Nem a SROC, nem o ROC que representa a SROC, prestaram ou prestam quaisquer outros 
serviços ao CHTMAD, EPE.   

 

 

 

F. Conselho Consultivo  

 

O Conselho Consultivo de que o CHTMAD tem conhecimento, foi nomeado por Despacho do Sr. 
Ministro da Saúde de 6 de outubro de 2014 (publicado em Diário da República de 6 de novembro 
de 2014), ainda ao abrigo do Art.º 18 do Anexo II do Decreto-Lei 233/2005, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei 244/2012. De acordo com o n.º 4 do referido artigo, os mandatos dos membros 
do Conselho Consultivo têm a duração de 3 anos, pelo que, terminaram em 6 de outubro de 
2017, não tendo o Conselho de Administração conhecimento de uma nova nomeação. 
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Por outro lado, com a publicação do Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro, que revogou o 
Decreto-Lei n.º 233/2005, a composição do Conselho Consultivo também se encontra 
desatualizada.   

 

Apesar de, como referido, ser nosso entendimento que o mandato do Conselho Consultivo já 
terminou, e não ser da competência do Conselho de Administração a nomeação de um novo, 
transcrevemos a composição do Conselho Consultivo nomeado em 2014.  

  

Presidente: 

Dr. Adalberto Paulo da Fonseca Mendo  

 

Representantes dos Municípios onde se situam as diversas Unidades Hospitalares: 

Município de Vila Real 

• Efetivo:  João Paulo Gonçalves da Nóbrega; 
• Suplente: Francisco José Moreiras Nogueira.  

 
 
Município de Chaves 

• Efetivo:  Isabel Maria Rui Seixas Martins; 
• Suplente:  Carlos Afonso de Moura Teixeira.  
 

Município de Lamego 

• Efetivo: Eng.º Francisco Manuel Lopes - Presidente da Câmara Municipal 
• Suplente: Sr. José Correia da Silva - Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

O Eng.º Francisco Lopes já não é Presidente da Câmara, mas, o CHTMAD não tem 
conhecimento que esta Instituição tenha nomeado outro representante para o Conselho 
Consultivo. 

 

Município do Peso da Régua 

• Eng.º Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves - Presidente da Câmara 
Municipal 

 
O Eng.º Nuno Gonçalves já não é Presidente da Câmara, mas, o CHTMAD não tem 
conhecimento que esta Instituição tenha nomeado outro representante para o Conselho 
Consultivo. 
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Município de Vila Pouca de Aguiar 

• Dra. Ana Rita Ferreira Dias Bastos - Vereadora 
 

Representante da ARS Norte: 
 

Prof. Doutor Álvaro Fernando Santos Almeida - Presidente do Conselho Diretivo  
 
O Prof. Álvaro Almeida já não está na ARS Norte mas, o CHTMAD não tem conhecimento 
que esta Instituição tenha nomeado outro representante para o Conselho Consultivo. 
 

Representante Eleito pelos Trabalhadores do CHTMAD, EPE: 

Isidro Manuel Carvalho Pereira - Auditor Interno 
 

Representante dos Prestadores de Trabalho Voluntário no CHTMAD, EPE 

Laurindo de Sousa Ferreira, em representação da Liga dos Amigos da Unidade de Vila 
Real 

 

Elementos Escolhidos pelo Conselho de Administração do CHTMAD, EPE: 

• Pedro Chagas Ramos; 

• Manuel Pinto Sampaio da Veiga 
 

 

O Conselho de Administração não tem conhecimento de que este Órgão tenha efetuado 
qualquer reunião em 2019. 

 

 

G. Auditor Externo 

 

1.Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento 
dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação 
do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no 
cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da entidade e/ou do 
grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo 
o formato seguinte: 

 
Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 
de fevereiro, (estatutos aplicáveis aos Centros Hospitalares, EPE), os órgãos do CHTMAD, EPE 
são: 
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a)  Conselho de Administração  
b)  Conselho Fiscal 
c)  Revisor Oficial de Contas 
d)  Conselho Consultivo 

 
Desta feita, o CHTMAD, por Estatuto, não tem Auditor Externo. 
 
No entanto, os seguintes órgãos podem, por lei, determinar a realização de auditorias externas: 
 

• Membro do Governo responsável pela área da saúde – alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 
do decreto-lei 18/2017 e 10 de fevereiro 

• Conselho Fiscal – alínea d) do n.º 2 do artigo 16º do anexo II do decreto-lei 18/2017 e 10 
de fevereiro 

 
 
Todavia, em 2019, não foi determinada nenhuma auditoria externa ao CHTMAD. 

 

2.Explicitação8 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio 
ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão 
responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita. 

 
Não aplicável. Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 
18/2017, de 10 de fevereiro (estatutos aplicáveis aos Centros Hospitalares, EPE), os órgãos do 
CHTMAD são: 
 

a)  Conselho de Administração  
b)  Conselho Fiscal 
c)  Revisor Oficial de Contas 
d)  Conselho Consultivo 

 
Desta feita, o CHTMAD, por Estatuto, não tem Auditor Externo. 
 
No entanto, os seguintes órgãos podem, por lei, determinar a realização de auditorias externas: 
 

• Membro do Governo responsável pela área da saúde – alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º 
do decreto-lei 18/2017 e 10 de fevereiro 

• Conselho Fiscal – alínea d) do n.º 2 do artigo 16º do anexo II do decreto-lei 18/2017 e 10 
de fevereiro 

 
 
Todavia, em 2019 não foi determinada nenhuma auditoria externa ao CHTMAD. 

                                                           
8 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 
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3.Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a 
entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como 
indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços 
e indicação das razões para a sua contratação. 

 

No exercício em análise não ocorreram auditorias realizadas por entidades externas. 

 

4.Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas 
em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas 
pertencentes à mesma rede9 e discriminação da percentagem respeitante aos seguintes 
serviços, apresentada segundo o formato seguinte: 

 

 

Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas) 

Valor dos serviços de revisão de contas - -  - - 

Valor dos serviços de consultadoria fiscal - - - - 

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores - - - - 

Total pago pela entidade à SROC - - - - 

 

Por entidades que integrem o grupo (inclui contas individuais e consolidadas) 

Valor dos serviços de revisão de contas - - - - 
Valor dos serviços de consultadoria fiscal - - - - 
Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores - - - - 

Total pago pelas entidades do grupo à SROC - - - - 
Nota: deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percentagem sobre os honorários totais faturados pela empresa 
à entidade/grupo. 

 

No exercício em análise não ocorreram auditorias realizadas por entidades externas. 
 

 

VI. Organização Interna 

 

A.Estatutos e Comunicações 

 

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

 

                                                           

9 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da 
Supervisão de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
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A estrutura organizacional do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE encontra-
se definida no Regulamento Interno homologado por Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado 
da Saúde.  
No âmbito dos estatutos, as regras são as aplicadas ao Sector Empresarial do Estado e aos 
Hospitais E.P.E, encontrando-se aprovados pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.    
 
Os estatutos só podem ser alterados por instrumento legislativo. 

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

 

Ao abrigo do art.º 20º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o CHTMAD E.P.E. dispõe 
de um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades pertencendo ao 
Conselho de Administração assegurar a sua implementação e ao Auditor Interno a 
responsabilidade pela sua avaliação.  
O Centro Hospitalar aprovou um regulamento de procedimentos a adotar em matéria de 
comunicação interna de irregularidades e dispõe de um sistema de controlo interno, gestão de 
risco, informação e comunicação e um processo de monitorização.   

 

3.Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista 
à mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

 

O CHTMAD dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção 
e Infrações Conexas, elaborado de acordo com a Recomendação do Conselho de Prevenção da 
Corrupção datado de 8 de novembro de 2011 e com última revisão em novembro de 2018.  
O plano estabelece orientações sobre a prevenção de riscos de gestão, incluindo os de 
corrupção e infrações conexas, os critérios de risco, as funções e as responsabilidades na sua 
estrutura e organização interna, bem como as medidas de prevenção, controlo e monitorização 
do plano.   

 

 

B. Controlo interno e gestão de riscos10 

 

1.Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a 
dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos 
(este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade). 

 

                                                           

10 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal 
formato de prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam 
identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 
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No seguimento das normas internacionais de controlo interno, mormente o COSO`s 2013 – 
Internal Control – Integrated Framework, o CHTMAD, na revisão do Plano de Prevenção de 
Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, que aglutina a gestão de 
riscos do CHTMAD, optou-se, por estabelecer um Plano mais abrangente (face ao recomendado 
pelo Conselho de Prevenção de Corrupção), abrangendo riscos de gestão mais amplos, 
incluindo, neles, os de corrupção e infrações conexas. 
 
Estando ciente da relevância e importância de um Sistema de Controlo Interno (SCI) eficaz e 
eficiente, e, no sentido de reforço do SCI já em vigor, o CHTMAD dispõe de mecanismos que 
contribuem e mitigam o controlo de riscos relevantes, de entre os quais destacamos: 
 

• Serviço de Auditoria Interna 
• Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

(revisto em novembro de 2018) 
• Regulamento Interno  
• Código de Conduta Ética  
• Formação Contínua 

Naturalmente, a estes acrescem todos as normas e procedimentos revistos em cada um dos 
Serviços que integram o CHTMAD e que, em conjunto, contribuem para a solidificação do SCI 
do CHTMAD. 

 

2.Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela 
implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os 
riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

 
O Serviço de Auditoria Interna é composto por um colaborador – Dr. Isidro Pereira. 
 
Para dar cumprimento à instrução n.º 4/2016 do GCCI em que recomendava que os Serviços de 
Auditoria Interna deveriam ser compostos com um número de profissionais não inferior a três, foi 
em 28/02/2018 submetido na plataforma um pedido de contratação de dois técnicos de auditoria 
que, à data de elaboração deste RGS, está para Despacho da Senhora Ministra da Saúde. 

 

3.Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, transcrição 
da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas 
adotadas. 

 
A identificação de riscos e a sua avaliação estão elencados no Plano de Prevenção de Riscos 
de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado pelo Conselho de 
Administração em novembro de 2018. Este Plano pode ser consultado na íntegra em 
http://chtmad.com/docs_internos/prevencao_corrupcao_chtmad.pdf. 
 
Juntamos em anexo as Matrizes de Gestão de Risco (MGR) dos seguintes processos:  
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• Área de ambiente e controlo geral; 
• Área de gestão de doentes; 
• Área de Recursos Humanos; 
• Área de pagamentos e contas a pagar; 
• Área de compras de bens e serviços; 
• Área de ativos tangíveis: 
• Área de inventários; 
• Área de meios financeiros líquidos; 
• Área de rendimentos e contas a receber; 
• Área de produção. 

 

4.Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica 
e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade. 

 

O CHTMAD possui personalidade jurídica conferida pelo seus Estatutos, implicando, deste 
modo, autonomia económica, jurídica e administrativa.  

Todavia, o CHTMAD segue as orientações estratégicas estabelecidas pelos seus acionistas, 
sendo estas delegadas em entidades integrantes no perímetro administrativo do Ministério da 
Saúde e do Ministério das Finanças (ACSS, ARS Norte, DGO, etc.). 

Igualmente, o CHTMAD possui na sua estrutura organizacional o Serviço de Auditoria Interna 
que depende, hierarquicamente, da Presidente do Conselho de Administração. 

O mesmo Serviço, nos termos dos Estatutos dos Hospitais E.P.E., reporta a sua atividade a 
entidades externas, nomeadamente, à IGAS, ACSS, IGF e DGFT. Sempre que solicitado por 
estas o Serviço colabora com as mesmas em objetivos definidos por elas, a serem executados, 
por estas, no CHTMAD. 

 

 

 

5.Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

 
A estruturação do centro hospitalar em níveis intermédios de gestão que agregam serviços de 
forma articulada, contribui para a prossecução dos objetivos estabelecidos, nomeadamente ao 
nível da gestão de risco, conforme estabelecido no Regulamento Interno do CHTMAD. 

 

6.Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais 
e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da atividade. 

 
Riscos económicos: 
- aumento expressivo dos custos do trabalho e dos materiais de consumos; 
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- aumento da dependência e do envelhecimento da população e consequente aumento das 
necessidades em saúde;  

- pressão económica face às restrições ao financiamento; 
- dificuldades financeiras e económicas dos utentes que acorrem à instituição; 
- degradação da capacidade de resposta dos agregados familiares aos seus doentes. 
 
 
Riscos financeiros: 
- elevado Prazo Médio de Pagamentos; 
- elevada dependência do Contrato Programa; 
- decisões da Tutela a nível central com impacto negativo na execução orçamental; 
- elaboração dos IPG sem conhecimento dos pressupostos básicos, como por exemplo os 

termos de referência para a contratualização dos cuidados de saúde prestado no SNS; 
- limitada liquidez/sub-financiamento. 
 
Riscos operacionais: 
- dificuldade em realizar novos investimentos; 
- constrangimentos na contratação de profissionais para todas as classes profissionais, mesmo 

para substituição de saídas definitivas da Instituição; 
- redução do PMT para as 35 horas ainda não compensado totalmente. 
 
Riscos jurídicos: 
- incumprimento da LCPA e recusa de vistos do Tribunal de Contas; 
- legislação laboral pouco flexível; 
- dificuldade em substituir pessoas desadequadas às tarefas que exercem; 
- consequente impacto na gestão das carreiras. 
 
 
A falta de recursos humanos (e a impossibilidade de aumentar a dotação), em particular no 
Serviço de Gestão Financeira, tem levado ao abandono de algumas tarefas de controlo interno, 
impossíveis de realizar face ao aumento expressivo da carga administrativa e burocrática que 
este, e outros Serviços como o Serviço de Gestão de Recursos Humanos e Serviço de 
Aprovisionamento e Logística, têm registado. 
 
  

7.Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e 
mitigação de riscos. 

 
A Avaliação do Risco ocorre, em termos de probabilidade de ocorrência e impacto, de forma a 
determinar como deverão ser geridos. Após a identificação e avaliação dos riscos em termos de 
probabilidade e impacto, estes, são selecionados, sendo definidas as respostas a cada um dos 
riscos identificados, e desenvolvido um conjunto de ações, de forma a alinhar os riscos com a 
sensibilidade ao risco do CHTMAD. 
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Adicionalmente, são estabelecidas e executadas políticas e procedimentos de controlo de forma 
a assegurar que as respostas ao risco são efetuadas de forma efetiva.  
Como suporte aos procedimentos de controlo e às atividades, existem sistemas de informação 
e comunicação ou divulgação. Estes permitem que as pessoas do CHTMAD identifiquem a 
informação necessária para conduzir, gerir e controlar as operações. 
O processo de gestão de risco é monitorizado, sendo efetuadas alterações, sempre que 
necessário, numa ótica de custo-benefício. 
Desta forma, o sistema pode reagir de forma constante, modificando-se sempre que as 
condições o requeiram. 
 
A monitorização é efetuada por atividades contínuas e/ou avaliações periódicas.  
De realçar que o CHTMAD tem vindo a apostar, como suporte à prevenção de riscos, nos 
sistemas de informação, mormente, no desenvolvimento contínuo de aplicação informática de 
“Business Intelligence”. 

 

8.Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade 
relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

 
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa 
gestão financeira e patrimonial da instituição, competindo-lhe especificamente verificar a 
regularidade dos registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte, assim como 
dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício. 
O CHTMAD possuí vários mecanismos de controlo interno associados ao reporte e divulgação 
de informação financeira, previstos no manual de procedimentos de controlo interno do Serviço 
Financeiro. Todo o processo de divulgação de informação financeira é reportado, acompanhado 
e validado por entidades externas, nomeadamente, pelo Tribunal de Contas, a IGF, a DGTF e a 
ACSS. 
 

C. Regulamentos e Códigos 

 

1.Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a 
entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior 
importância. Indicação da hiperligação do sítio na internet da entidade onde estes elementos 
se encontram disponíveis para consulta. 

 
O CHTMAD tem em vigor o Regulamento Interno homologado por Sª Exª o Secretário de Estado 
da Saúde em 24 de novembro de 2017. Para além deste regulamento de carácter geral, estão 
previstos regulamentos para os Centros de Gestão e outras unidades orgânicas do CH que têm 
vindo a ser aprovados e implementados.  
Noutros domínios estão também em vigor outros como: o Regulamento Interno da Produção 
Adicional Interna, o Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços, o Regulamento do Gabinete 
do Utente, o Regulamento de Visitas, o Regulamento do Serviço de Saúde e Segurança no 
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Trabalho, o Código de Conduta Ética, o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e o 
Regulamento de Procedimentos a adotar em matéria de Comunicação Interna de 
Irregularidades, o Plano para a Igualdade do Género, o Manual de Procedimentos para o 
Investimento e o Regulamento Geral de Proteção de Dados  
Para possibilitar a sua consulta foi disponibilizado o acesso aos regulamentos descritos 
anteriormente no “site” do CHTMAD, nos seguintes “links” http://chtmad.com/regulamento.html e 
http://chtmad.com/auditoria.html. 

2.Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que 
contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra 
disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação 
junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes 
tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e 
demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros 
credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça 
alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE). 

 
O CHTMAD possui um Código de Conduta Ética que pode ser consultado em 
http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/codigos-e-regulamentos/codigo-de-
etica/  A última revisão data de janeiro de 2017. O Código foi divulgado por correio eletrónico a 
todos os colaboradores do CHTMAD e encontra-se publicado quer na intranet quer no sítio da 
internet, estando, por isso, acessível a todos os stakeholders. O Código está em pleno vigor pelo 
que, todo o seu clausulado, é de cumprimento obrigatório, pelos órgãos sociais e pelos 
colaboradores. Conforme preâmbulo, na sua elaboração foi observado o “Quadro de Referência” 
estabelecido no anexo ao Despacho do Senhor Ministro da Saúde n.º 9456-C/2014, de 18 de 
julho, publicado em Diário da República 2.ª série, n.º 138, de 21/07/2014. 

As Normas elencadas não foram integralmente aplicáveis (embora lidas), porque não se 
adequam totalmente à redação de um código de ética a utilizar numa unidade de saúde. Também 
foram utilizadas como referência, as orientações de conduta ética elaboradas pelo atual Governo.  

3.Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de 
Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a data da última atualização, 
assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. 
Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativo à 
prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou 
Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). 
Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da entidade onde se encontra 
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

 
Em cumprimento da Recomendação nº 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da 
Corrupção (CPC), o Conselho de Administração aprovou, em 2011, o Plano de Prevenção de 
Riscos de Gestão (PPRG) do CHTMAD (incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas e 
gestão de conflitos de interesses), tendo já sido realizadas duas revisões com base nas 
recomendações do CPC: uma em 2015 e outra em 2018.  
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Este documento inclui as Matrizes de Gestão de Risco (MGR) dos seguintes processos:  
• Área de ambiente e controlo geral; 
• Área de gestão de doentes; 
• Área de Recursos Humanos; 
• Área de pagamentos e contas a pagar; 
• Área de compras de bens e serviços; 
• Área de ativos tangíveis: 
• Área de inventários; 
• Área de meios financeiros líquidos; 
• Área de rendimentos e contas a receber; 
• Área de produção. 

 
 

O PPRG dá igualmente cumprimento à Recomendação nº 5/2012, de 7/11/2012, do CPC, 
publicada em DR, 2ª série, nº 219, de 13/11/2012 que prevê, que “as entidades de natureza 
pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos 
de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que 
incluam também o período que sucede ao exercício de funções públicas, com indicação das 
consequências legais”. 
Nos termos do ponto 1.2 da Recomendação nº 1/2009, de 1 de julho, do CPC, o plano foi 
remetido para as seguintes entidades: 
•Conselho de Prevenção da Corrupção; 
•Tribunal de Contas; 
•Poderes de superintendência e Tutela: Ministro da Saúde e Ministra de Estado e das Finanças; 
•Órgão de controlo do Ministério da Saúde: Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.) 
•Órgão de controlo do Ministério das Finanças: Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e Direção-
Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). 
 
A nível da divulgação na instituição, no PPRG, estão previstas as seguintes iniciativas: 
•Divulgação do Plano junto do CPC, órgãos de superintendência, tutela e controlo, em 
cumprimento da Recomendação nº 1/2009 do CPC, conforme acima referido; 
•Divulgação on-line - Disponibilização na Intranet e Internet de informação sobre esta temática, 
divulgando o Plano, o Código de Ética e informação sobre Princípios de bom governo. 
(cumprimento da Recomendação nº 1/2010 do CPC). 
 
Por se entender que o combate à corrupção e infrações conexas e a gestão de conflitos de 
interesses transcende o processo de identificação de riscos, definição e implementação de 
medidas preventivas, está prevista a sua divulgação, acompanhamento da sua execução e 
atualização, sempre que se identifiquem novos riscos. 
 
Nos termos do nº2 do artigo 46º do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, o Plano de Gestão 
de Riscos do CHTMAD encontra-se publicado na Intranet e no sítio de internet do CHTMAD: 
http://chtmad.com/docs_internos/prevencao_corrupcao_chtmad.pdf. 
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D.Deveres especiais de informação 

 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a 
entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica 
e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber: 

a)Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, 
mesmo nos casos em que assumam organização de grupo; 

 

No ano de 2019 o CHTMAD não prestou garantias financeiras ou assunção de dívidas ou 
passivos de outras entidades. 

 

b)Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de 
medidas de correção aplicadas ou a aplicar; 

 
O CHTMAD submete mensalmente informação através do Sistema de Informação de 
Contratualização e Acompanhamento (SICA). Trata-se de uma aplicação informática 
suportada pela SPMS para a ACSS, com vista a suportar os processos de planeamento, 
contratualização e monitorização de desempenho que compõem o Modelo de 
Contratualização, que está estabelecido entre a Tutela e as entidades prestadoras de 
cuidados de saúde do SNS. 
 
Sendo o sistema que suporta o Modelo de Contratualização instituído com as entidades 
prestadoras de saúde, ao estabelecer um relacionamento entre financiadores, compradores 
e prestadores, baseado na autonomia e responsabilidade das partes, e assente numa filosofia 
contratual, torna explícita a ligação entre financiamento atribuído e resultados esperados, 
definindo como objetivos do contrato (vide Contrato-Programa) metas de produção, 
acessibilidade, efetividade e económico-financeiras. 
 
O SICA permite: 
 
•Apoiar a elaboração, negociação e aprovação dos Planos Estratégicos das instituições 

prestadoras de saúde; 
•Elaborar Contratos-Programa com as instituições prestadoras de saúde, estabelecendo o 

financiamento e respetivas metas contratualizadas para o termo do contrato; 
•Monitorizar, de forma contínua e regular, os aspetos específicos do desempenho das 

instituições prestadoras de saúde, nomeadamente ao nível do volume de serviços prestados 
e a qualidade da sua prestação, assim como em termos de eficiência e efetividade da 
prestação de cuidados. 
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Adicionalmente são divulgados na plataforma “On‐Line” SIRIEF da DGTF, os elementos 
económico‐financeiros da instituição através de Relatórios Analíticos de Desempenho 
Económico-Financeiro (RADEF). Também são submetidos com periodicidade mensal, no site 
da Unidade Operacional de Gestão Financeira da ACSS, ficheiros com toda a informação 
económica e financeira da instituição e ainda informação relacionada com o cumprimento da 
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

O Centro Hospitalar também reporta na plataforma da DGO (SIGO) a execução orçamental 
da instituição, bem como as alterações orçamentais, mapas de compromissos e pagamentos 
em atraso, contratos plurianuais e encargos com pessoal.  

A DGO possui também uma plataforma “Serviços On Line”, onde são executados reportes de 
fundos disponíveis (LCPA), previsões mensais de execução orçamental, Unidade Tesouraria 
do Estado e Plano de Liquidação de divida. 

Acresce que no ponto II, 2, b) deste relatório, também são demonstrados graus de 
cumprimento de objetivos e ações exercidas para os corrigir. 

Finalmente, também é publicada informação no site do CHTMAD no âmbito do Relatório e 
Contas do CHTMAD, EPE( http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-
governo/informacao-de-gestao/relatorio-e-contas/ 

 

c)  Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento 
e as fontes de financiamento; 

 
Informação reportada através do SICA sendo subsequentemente remetida para a ARSN, 
ACSS e DGO. 

 

d)Orçamento anual e plurianual; 

 

Informação reportada através do SICA e do SIRIEF sendo subsequentemente remetida para 
a ARSN, ACSS e DGO. 

 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

 
Informação reportada através do SIRIEF sendo subsequentemente remetida para o Tribunal 
de Contas, IGF, DGTF, ARSN, ACSS e no “site” do CHTMAD. 

 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de 
fiscalização. 

 
O CHTMAD não elabora com regularidade os relatórios de execução orçamental, sendo que 
no ano 2019foi realizado o relatório do 3º trimestre. 
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2.Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a 
entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente 
ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua 
missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de 
responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço 
público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via 
da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no 
processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). 

 
A informação respeitante ao cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se 
encontra sujeita é divulgada no site: http://www.chtmad.min-saude.pt/ 
Ainda assim, são também divulgados no site do CHTMAD, o Relatório Anual de Acesso a 
Cuidados de Saúde, o Relatório de Contas, o Relatório de Governo Societário e informação 
relativa a tempos máximos de resposta garantidos.  

A DGTF no seu site, no link “Sector Empresarial do Estado – Informação sobre as Empresas” 
procede à divulgação de informação importante, tais como: caracterização da empresa; 
estatutos; função de tutela e acionista; modelo de governo/membros dos órgãos sociais; 
esforço financeiro público; ficha síntese; informação financeira histórica e atual e princípios de 
bom governo. A informação respeitante ao CHTMAD pode ser consultada no seguinte 
endereço:  

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-
empresas/entity/centro-hospitalar-de-tras-os-montes-e-alto-douro-epe 

 

E. Sítio na Internet 

 

1.Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)11 na divulgação dos seguintes elementos sobre a 
entidade (vide artigo 53.º do RJSPE): 

 

a)Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

 

http://www.chtmad.min-saude.pt/ 

 

b)Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chtmad/Hospital_18_2017_estatut
os.pdf 

 

                                                           

11 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 



Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E                                                                                                      

 
 

67 
 

http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/codigos-e-
regulamentos/regulamento-interno/ 

 

c)Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares,  

 

http://www.chtmad.min-saude.pt/orgaos-de-gestao/composicao-do-ca/ 

 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-
empresas/entity/centro-hospitalar-de-tras-os-montes-e-alto-douro-epe 

 

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

 

http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/ 

 

e)Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da 
prestação de serviço público; 

 

http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/informacao-de-gestao/relatorio-
governo-societario/ 

 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três 
exercícios. 

 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_chtmad/chtmad_19_09_2018_esfo
rco_financeiro_puublico.pdf 

 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2018/12/Termos-Referencia-
Contratualizacao-2019.pdf 

 

 

 

F.Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

 
1.Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a 

prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa 
atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE). 

 
É celebrado um Contrato-Programa trianual (2017-2019 em vigor) entre o Ministério da Saúde e 
o CHTMAD, EPE, que define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de 
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serviços e cuidados de saúde, em termos de produção contratada, a respetiva remuneração e 
os custos e incentivos institucionais atribuídos em função do cumprimento de objetivos de 
desempenho e eficiência económico-financeira nacionais e regionais e todos os anos é assinado 
um acordo modificativo no qual fica definida a produção a realizar e os preços a praticar em cada 
ano civil.   
O financiamento da atividade prestada aos utentes do SNS resultou do Acordo Modificativo 2019 
ao contrato-programa 2017-2019 celebrado entre a ARSN, a ACSS e o CHTMAD, na qual foi 
definida a produção a realizar e os preços a praticar na faturação da atividade de 2019. De referir 
que o CHTMAD assinou o acordo modificativo de 2019 em 18/09/2019.   
O financiamento da restante produção advém da faturação de serviços prestados de hemodialise 
(ARSN), subsistemas de saúde, seguradoras e outros hospitais cujos preços se encontram 
estabelecidos na Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho. 
Para consulta dos Contratos Programa e Acordos Modificativos celebrados entre o CHTMAD e 
a Tutela, é possível aceder ao seguinte link:  

http://chtmad.com/contratos_programa.html 

 

2.Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao 
titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de 
atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)12, das quais deverão constar os seguintes 
elementos: Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo 
de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e 
revisão contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos 
utentes; Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações 
de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas 
tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação 
dos clientes ou dos utentes. A entidade deve apresentar evidência13 do seguinte:  

 

a. que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público;  

 

No mês de agosto de cada ano, por Despacho do SEAS inicia-se o processo de 
contratualização para o ano seguinte, com uma proposta de quantidades a produzir, e 
respetivos objetivos, que é submetida no SICA e, posteriormente, negociada e contratualizada 
com a Tutela sectorial sendo, no final do processo negocial, celebrado contrato entre ambas as 
partes, designado “Contrato-Programa”. 

 

b. que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do Governo 
responsável pelo respetivo setor de atividade; e,  

 

                                                           

12 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta.  

13 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do 
artigo 48.º do RJSPE. 
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A proposta foi apresentada à ARS NORTE que é quem tem delegação de competências para 
a negociação referida na alínea anterior. 

 
c. que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 48.º do 

RJSPE. 

 

O CHTMAD cumpre os requisitos legais previstos no n.º1 do artigo 48.º do RJSPE conforme 
descrito na alínea a) do presente número. 

 

VII. Remunerações 

 

A.Competência para a Determinação 

 
1.Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos 

membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade. 

 

 

2.Identificação dos mecanismos14 adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, 
atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, 
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).  

 
São sempre submetidas a autorização ao Conselho de Administração as despesas efetuadas 
diretamente por cada membro do respetivo Conselho de Administração. 
No âmbito do artigo 51º do Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro foram efetuadas as 
declarações de independência dos membros do Conselho de Administração. 
Para além das declarações anteriores e de acordo com o Estatuto do Gestor Público nos seus 
artº 22, nº8, e artº 11º, nº 1, da Lei nº 64/93, de 26 de agosto, foram remetidas à Procuradoria-
Geral da República declarações de inexistência de incompatibilidades ou impedimento para o 
exercício de funções dos membros do Conselho de Administração. 

 

                                                           

14 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.  

Remuneração dos membros dos órgãos 
sociais 

- Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro (Estatuto do Gestor Público) 
- Resolução de Conselho de Ministros nº 16/2012, de 14 de fevereiro 
- Resolução de Conselho de Ministros nº 18/2012, de 21 de fevereiro 
- Resolução de Conselho de Ministros nº 36/2012, de 26 de março 
- Despacho conjunto SET e SES de 17/04/2018 (ROC)  
- Despacho Conjunto SET e SES de 22/12/2017 (CF) 

Remuneração dos membros da 
Comissão executiva Não existe Comissão executiva na instituição 

Remuneração dos dirigentes Despacho do Conselho de Administração 
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3.Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do 
órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de 
intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação 
de despesas por si realizadas 

 

Foi emitida uma declaração pelos membros do Conselho de Administração em que referem que 
se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. De referir ainda 
a aplicação do artigo 22º do Estatuto do Gestor Público, nomeadamente, no que se refere ao seu 
ponto 7, em que é referido expressamente que “…o gestor deve declarar-se impedido de tomar 
parte em deliberações quando nela tenha interesse, por si, como representante…”. 

 

B.Comissão de Fixação de Remunerações 

 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas 
singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, não existe comissão de fixação de 
vencimentos no CHTMAD. 

 

C.Estrutura das Remunerações 

 

1.Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

 
As remunerações do Conselho de Administração são definidas nos seguintes termos: 
- Decreto-Lei nº8/2012, 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). 
 
A remuneração do ROC foi fixada pelo Despacho Conjunto (s/ número) do Secretário de 
Estado do Tesouro e Secretário de Estado da Saúde, de 17 de abril de 2018. 
 
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada por Despacho Conjunto (s/ 
número) do Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado da Saúde, de 22 de 
dezembro de 2017. 
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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 dos Órgãos Sociais. 

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 2019, mesmo que o CHTMAD 
tivesse cumprido as metas exigidas. 

 

4.Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com 
menção do período de diferimento. 

 

Conforme alínea anterior não foi atribuída qualquer componente variável em 2019, nem nos 
anos anteriores. 

 

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos 
de atribuição de prémio. 

 
O contrato de gestão assinado pelos membros do Conselho de Administração (mas ainda não 
assinado pelos ministérios tutelares – finanças e saúde) não pressupõe a existência de 
prémios de desempenho no presente mandato. 

 

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. 

 
Os membros do conselho de administração não possuem complementos de pensões e/ou de 
reforma antecipada atribuídos pelo CHTMAD. 
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D.Divulgação das Remunerações 

 

1.Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 
membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo 
remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que 
lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta 
informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 

 
 
 
 
Informação respeitante ao Conselho de Administração com mandato até 25 de julho: 
 

Membro do Órgão de 
Administração 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado Classificação 

Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento 
Despesas de 

representação 

João Porfírio Oliveira Sim B 4.204,00 € 1.471,40 € 

Manuel Amaro Ferreira Sim B 3.433,74 € 1.373,46 € 

Fernando Alves Sim B 3.433,74 € 1.373,46 € 

Paula Vaz Marques Sim (x) 3.209,67 € 1.373,46 € 

Júlio Azevedo Sim B 3.433,74 € 1.373,46 € 
(x) opção pelo vencimento de origem - carreira médica 
 
 
 
 
 

 
  

 

Membro do Órgão de 
Administração 

Remuneração Anual 2019 (€) 

Fixa Variável Bruta (1) 
Redução 

Remuneratória 
(2) 

Valor Final 
(1)-(2) 

João Porfírio Oliveira 28.188,72 € 0,00 € 28.188,72 € 1.409,44 € 26.779,28 € 

Manuel Amaro Ferreira 19.546,27 € 0,00 € 19.546,27 € 977,31 € 18.568,96 € 

Fernando Alves 32.271,78 € 0,00 € 32.271,78 € 1.613,59 € 30.658,19 € 

Paula Vaz Marques 31.890,98 € 0,00 € 31.890,98 € 1.594,55 € 30.296,43 € 

Júlio Azevedo 32.269,00 € 0,00 € 32.269,00 € 1.613,45 € 30.655,55 € 

 
  144.166,75 € 7.208,34 € 136.958,41 € 
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Membro do Órgão de 
Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do Subsídio 
de Refeição 

Regime de Proteção 
Social 

Seguro 
de Vida 

Seguro 
de 

Saúde 
Outros 

Diário 
Encargo 

Anual 
Identificar 

Encargo 
Anual 

Encargo 
Anual 

Encargo 
Anual 

Identif. 
Encargo 

Anual 

João Porfírio Oliveira 4,77 € 491,31 € 
Segurança 

Social 
6.662,72 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Manuel Amaro Ferreira 4,77 € 324,36 € 
Segurança 

Social/SAMS 
5.996,20 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Fernando Alves 4,77 € 577,17 € 
Segurança 

Social 
7.649,91 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Paula Vaz Marques 4,77 € 562,86 € 
Segurança 

Social 
7.558,68 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Júlio Azevedo 4,77 € 558,09 € ADSE/CGA 7.643,97 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

  
2.513,79 € - - 35.511,48 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

 

 
 
 
 
 
Informação respeitante ao Conselho de Administração com mandato a partir de 26 de julho: 
 

Membro do Órgão de 
Administração 

Remuneração Anual 2019 (€) 

Fixa Variável Bruta (1) 
Redução 

Remuneratória 
(2) 

Valor Final 
(1)-(2) 

Ana Rita Castanheira 33.528,00 € 0,00 € 33.528,00 € 1.676,40 € 31.851,60 € 

Elsa Rocha Justino 28.266,40 € 0,00 € 28.266,40 € 1.413,32 € 26.853,08 € 

Fernando Alves 32.271,78 € 0,00 € 32.271,78 € 1.613,59 € 30.658,19 € 

Paula Vaz Marques 31.890,98 € 0,00 € 31.890,98 € 1.594,55 € 30.296,43 € 

Júlio Azevedo 32.269,00 € 0,00 € 32.269,00 € 1.613,45 € 30.655,55 € 

   
158.226,16 € 7.911,31 € 150.314,85 € 
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Membro do Órgão de 
Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do Subsídio 
de Refeição 

Regime de Proteção 
Social 

Seguro 
de Vida 

Seguro 
de 

Saúde 
Outros 

Diário 
Encargo 

Anual 
Identificar 

Encargo 
Anual 

Encargo 
Anual 

Encargo 
Anual 

Identif. 
Encargo 

Anual 

Ana Rita Castanheira 4,77 € 453,15 € 
Segurança 

Social 
7.564,74 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Elsa Rocha Justino 4,77 € 524,70 € 
Segurança 

Social 
6.377,61 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Fernando Alves 4,77 € 567,63 € 
Segurança 

Social 
7.404,19 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Paula Vaz Marques 4,77 € 548,55 € 
Segurança 

Social 
7.255,92 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

Júlio Azevedo 4,77 € 562,86 € ADSE/CGA 7.341,22 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

  

2.656,9 € - - 35.943,7 € 0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 

 

 

 

2.Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou 
que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

 

O CHTMAD não participa ou está em relação de domínio com qualquer outra entidade. Deste 
modo, o presente ponto não se lhe aplica. 

 

3.Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 
prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram 
concedidos. 

 
Conforme descrito no ponto anterior, este ponto não se aplica ao CHTMAD. 
 

4.Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente 
à cessação das suas funções durante o exercício. 

 
Em 2019 foi paga uma indemnização devida a um ex-administrador relativamente à cessação 
das suas funções durante o exercício. No entanto, o CHTMAD tem uma ação em Tribunal movida 
em 2017 por outro ex-membro do CA do mandato 2002-2005. 

 

5.Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos 
membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do 
relatório onde já conste esta informação. 
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Em 2019, foram liquidadas aos membros do Conselho Fiscal, as seguintes remunerações: 

 

Membro do Orgão de Fiscalização 

Remuneração Anual 2019 (€) 

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 € 

 30.983,40 € 

 

6.Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral, 
podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

Conforme descrito no n.º 1 da alínea A do ponto V, o CHTMAD não possui Assembleia Geral, 
pelo que o presente ponto não se lhe aplica. 

VIII.Transações com partes Relacionadas e Outras 

 

1.Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de 
transações com partes relacionadas15 e indicação das transações que foram sujeitas a controlo 
no ano de referência. 

 

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

 

2.Informação sobre outras transações: 

 

a)Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 
 

                                                           

15 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma 
contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC 
(CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS). 
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Os procedimentos adotados para a aquisição de bens e serviços decorrem da observância e 
cumprimento do Código dos Contratos Públicos. 
 

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

 

Não foram efetuadas transações fora das condições do mercado. 
 

c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

 

 

 

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, 
social e ambiental 

 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para 
ponto do relatório onde já conste esta informação16: 

 

1.Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

 
A informação solicitada neste item encontra-se exposta no Ponto II – Missão, Objetivos e 
Políticas, no seu n.º 2.  
 

2.Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e 
ambiental e a salvaguardar normas de qualidade. 

 

 

A. no domínio económico-financeiro 

 
Sendo a preocupação com o equilíbrio económico-financeiro um dos pilares da gestão do 
CHTMAD, E.P.E., o Conselho de Administração prosseguiu no esforço do cumprimento de 

                                                           
16 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o 
requerido. Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências 
quepermitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.   

NIF Designação Saldo Credor 

500900469 S.U.C.H.-SERV.UTIL.COMUM HOSPITAIS  2.756.520,40 € 

500126623 GERTAL-COMP.GERAL REST.ALIMENTACAO,S.A 2.688.212,19 € 

503135593 A.R.S. NORTE, I.P. 1.792.657,38 € 

504723456 GALP POWER, S.A. 1.660.891,96 € 

502124083 IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. 1.560.545,45 € 
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critérios de eficiência, bem como dos objetivos propostos pela tutela, assim como da 
consolidação da sustentabilidade económica e financeira.     
 
Em termos de custos, prosseguiu-se com a política de contenção e racionalização, mas as 
políticas nacionais de reposição e aumento salariais, descongelamentos e progressões nas 
carreiras, levam inevitavelmente ao aumento generalizado dos custos, não só dos gastos com 
pessoal, mas também dos bens e serviços vendidos/prestados por terceiros/privados.Como os 
preços do contrato-programa a que são pagos os serviços prestados pelos Hospitais se têm 
mantido, é inevitável uma deterioração operacional dos hospitais, apesar da manutenção e 
reforço na utilização dos princípios de uma gestão rigorosa de racionalização e de otimização 
dos recursos disponíveis.  
 
Um dos eixos estratégicos do CHTMAD, Eixo 2 - Aumento da Eficiência Global, dispõe na Ação 
I a racionalização da capacidade instalada, nomeadamente ao nível da realização de MCDT’s 
(patologia, imagiologia, MFR) quer para consumo interno quer externo. Acontece que, por falta 
de recurso humanos, isto não tem sido possível. A capacidade técnica existe, mas a de recursos 
humanos não.         
 
Em termos de produção, medida e avaliada pelo indicador dos doentes-padrão, assistimos em 
2019 a um aumento da atividade na ordem dos 4%, originada principalmente pelo aumento da 
atividade cirúrgica.  
 
Ao longo do exercício de 2019, a ACSS foi efetuando reforços extraordinários do adiantamento 
mensal e entradas de capital para cobertura de prejuízos transitados de anos anteriores que 
permitiram reduzir o stock de dívida aos fornecedores, mas em montante inferior ao período 
homólogo. Em termos globais, a dívida vencida aumentou cerca de 4 milhões de euros, de 26,7 
para 30,5 milhões de euros, e os pagamentos em atraso passaram de 15,3 para 18,9 milhões de 
euros. 

No contexto da importância da adopção de princípios de gestão criteriosa e de sustentabilidade 
económico-financeira previstos, quer nos Estatutos quer nos Contratos Programa dos Hospitais 
E.P.E., nomeadamente na área dos Investimentos, bem como, num contexto em que a Tutela 
demonstra necessidade de manter sob controlo o volume de Investimentos por todas as 
entidades do SNS e de progredir para uma gestão integrada do planeamento dos Investimentos, 
tendo em consideração a restrição de recursos financeiros, foi criada e instituída a figura do 
Auditor para o Investimento no CHTMAD. 

 
B. no domínio social   

 
 
O CHTMAD entende que um dos maiores desafios que se colocam atualmente, ao sistema de 
saúde, consiste, por um lado, em integrar as diversas áreas de intervenção dentro de um quadro 
conceptual e metodológico de melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde, que 
garantam a sua eficiência e eficácia com total garantia dos direitos, deveres e liberdades de cada 
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cidadão e, por outro lado, necessidade de dar um lugar prioritário à qualidade dos 
cuidados/serviços de saúde, assegurando os recursos necessários ao fortalecimento do 
planeamento de ações de melhoria da qualidade.  
 
Neste sentido, o CHTMAD, E.P.E. na perssecução da sua estratégia assumiu áreas prioritárias 
de intervenção, ao nível da prática clínica, da organização e prestação de cuidados, 
designadamente de acessibilidade aos serviços de saúde, equidade, cidadania, comunicação 
interna e externa que ajuda a ações para a mudança, gestão do conhecimento e benchmarking 
e satisfação dos utentes. 
 
Ao nível da acessibilidade verificou-se uma diminuição de 25% no tempo médio de espera para 
consulta e, em sentido inverso, pelas razões já acima apontadas, assistimos a um aumento de 
11% no tempo médio de espera no acesso à cirurgia.  
 
Uma área que enche de orgulho toda a comunidade hospitalar e que tem registado crescimentos 
consecutivos da sua atividade em prol dos Utentes numa área tão sensível como a oncologia, é, 
de facto, o Centro Oncológico de Vila Real que, em muito tem contribuido para que os Utentes 
tenham acesso a tratamentos de proximidade evitando penosas e demoradas deslocações ao 
Porto. 
 
Igualmente, desenvolve uma política de recursos humanos baseada em critérios de respeito 
pelos direitos humanos, integridade, equidade e igualdade de oportunidades.     
Promove e privilegia uma gestão assente na valorização individual dos seus recursos humanos, 
promovendo e fomentando a participação dos funcionários do CHTMAD em ações de formação, 
integradas no seu plano anual de formação, com vista à aquisição e melhoria das suas 
competências profissionais, facilitando o acesso a novos conhecimentos, bem como ao 
desenvolvimento e atualização dos conhecimentos anteriormente adquiridos, valorizando 
profissional e pessoalmente todos os colaboradores.  
 

 
Este ano foi de continuação da política de incentivo, promoção e apoio à investigação e ao 
desenvolvimento científico em diversas áreas das ciências da saúde.   
   
C. no domínio ambiental    

 
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 

do setor público da saúde e a redução das emissões de gases com efeito estufa, através de 
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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 relativamente a 2011 nos consumos de energia, água e 

produção de resíduos: 

• a) Consumos de eletricidade e gás: -23% 

• b) Consumos com água: -16% 

• c) 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 EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPLEMENTADAS 

 

Das medidas implementadas em 2019 destacam-se as seguintes: 

• Substituição de purgadores da rede de vapor; 

• Ajustamentos na programação do funcionamento dos equipamentos de AVAC 

(Aquecimento, ventilação e ar condicionado) por horário, através da Gestão Técnica 

Centralizada; 

• Substituição de permutadores de vapor em mau estado. 

 

3. ANÁLISE DE CONSUMOS 

 

A tabela seguinte permite analisar a variação de consumos. 

 

 

2011 2018 2019
Variação                

2019 vs 2018

Variação                

2019 vs 2011

ELETRICIDADE 10.745.434 kWh 11.095.010 kWh 11.317.254 kWh 2,00% 5,32%

GÁS NATURAL 26.063.203 kWh 27.105.418 kWh 32.903.021 kWh 21,39% 26,24%

ÁGUA 147.848 m³ 121.277 m³ 171.313 m³ 41,26% 15,87%

RESÍDUOS 363.948 Kg 373.694 Kg 419.105 Kg 12,15% 15,16%
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2019 vs 2018 

As metas relativas à energia, gás natural e eletricidade, consumo de água e resíduos não foram 

atingidas. 

A principal razão para o aumento do consumo de água, eletricidade e gás natural prendem-se 

com o facto da lavandaria do Such ter estado uma boa parte do ano a funcionar durante 24 horas. 

Acresce, a ineficiência da rede de aquecimento de águas que justificou a implementação de um 

programa de eficiência energética que se encontra em curso. 

 

O programa de eficiência energética financiado pelo POSEUR – Programa Operacional de 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, visa exatamente eliminar as ineficiências 

existentes. A meta de redução de consumos de energia primária (eletricidade e gás natural) é de 

9.618.095 KWh/ano na Unidade Hosptalar de Vila Real. Para a Unidade Hospitalar de Chaves 

foi efetuada também uma candidatura aos fundos comunitários, estando prevista uma redução 

do consumo de energia primária, caso seja implementado o programa proposto para esta 

unidade, de 4.435.172,76 KWh/ano. 

As Medidas de Melhoria do Desempenho Energético do CHTMAD (Unidade de Vila Real) em 

fase de execução, são:  

 

i) Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à 

instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de 

estore; 

 

ii) 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; 

 

iii) 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, incorporação de microgeração, sistemas de 

iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC): 
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Instalação de caldeiras de  condensação; 

Instalação Caldeiras Pellets – Pavilhões; 

 

iv) Iluminação interior e exterior, excluindo a iluminação pública; 

 

v) 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; 

a) Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e 

climatização; 

b) Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de 

fontes de energia renovável - Instalação de Sistema Fotovoltaico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

 

a)Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos 
termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores 
(vide artigo 49.º do RJSPE); 

 

Ver n.º 2 do presente capítulo. 

b)Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por 
princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em 
vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do RJSPE);   

 
Ver n.º 2 do presente capítulo. 

 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e 
de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a 
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE); 
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No que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, o CHTMAD dispõe de um Plano para a 

Igualdade de Género aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de outubro de 2017, 

bem como o Comité para a Igualdade de Género que tem como função acompanhar, 

monitorizar e avaliar o cumprimento das ações propostas no Plano. 

O Plano para a Igualdade de Género do CHTMAD resultou da vontade institucional do Conselho 

de Administração, para a implementação de medidas que visem garantir os princípios da 

igualdade de oportunidades em função do género. 

O CHTMAD, cuja missão é orientada para a prestação de cuidados de saúde diferenciados e 

dirigidos às necessidades da população, promoção da saúde e prevenção da doença, 

intensificação do conceito de humanização e propugnação da valorização pessoal e profissional 

dos seus recursos humanos, tem um papel privilegiado e de excelência na capacidade de 

influenciar e promover medidas que visem a tangibilidade da real igualdade entre homens e 

mulheres. 

Sendo referenciado o CHTMAD como uma unidade de saúde de excelência e indutora de 

desenvolvimento sustentável com elevado sentido de pertença dos seus clientes e 

profissionais, deve saber estabelecer um paradigma de procedimentos internos que sirva de 

alavanca à prossecução do estabelecimento de uma concreta e exequível política de igualdade 

de oportunidade entre mulheres e homens. Assim, e em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 

da Constituição da República Portuguesa, o CHTMAD enquanto entidade empregadora, 

promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando, escrupulosamente, no 

sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

O plano para a igualdade de género tem como objetivo estabelecer as medidas para suprimir 

alguns desequilíbrios e desigualdades que possam subsistir na gestão do Capital Humano, bem 

como melhorar as práticas organizacionais existentes, com vista a posicionar o CHTMAD como 

uma empresa de excelência no âmbito da Igualdade de Género. 

Os objetivos e as respetivas medidas preconizadas a implementar para este plano são, por 

área de intervenção, os seguintes: 

Domínio 1: O “estado da arte” da Igualdade de Género no CHTMAD 

Objetivo 1 – Conhecer o estado da arte no CHTMAD através da realização de um Diagnóstico 
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Domínio 2: Igualdade de Género na organização interna 

Objetivo 2 – Tratar todas as mulheres e homens de forma justa e igual no trabalho 

Objetivo 3 – Certificar que todas as políticas são sensíveis ao género, nomeadamente, na 

identificação de fatores que afetam as mulheres e os homens de forma diferente e na procura 

e vontade que a cultura da Instituição advogue igualdade e inclusão 

Domínio 3: Divulgação externa das políticas de Igualdade de Género no CHTMAD 

Objetivo 4 – Avaliar as melhorias alcançadas na correção das assimetrias relacionadas com o 

género 

Objetivo 5 – Divulgar publicamente os avanços alcançados nas políticas de igualdade de 
género. 

 
 
d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de 
fevereiro e á elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 7 de 
março; 

 

Em 2018 foi realizado um questionário de diagnóstico sobre a igualdade de género no CHTMAD 
no sentido de se conhecer o “estado da arte” atual.  

Dada a expressividade dos resultados, não foi elaborado qualquer relatório em 2019 mas 
continuaram a desenvolver as ações constantes do Plano acima elencadas.  

Refira-se que, no âmbito do Objetivo 2, foi dada continuidade à implementação de uma nova 
Politica de Remuneração dos Cargos de Direção no CHTMAD.  
  
O Plano pode ser consultado no seguinte endereço eletrónico: http://www.chtmad.min-
saude.pt/principios-do-bom-governo/codigos-e-regulamentos/plano-para-a-igualdade-de-
genero/ 
 

e)Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais devem ser 
orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o 
estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus 
trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 
50.º do RJSPE); 

 
Um dos 6 eixos estratégicos do CHTMAD é dedicado aos Recursos Humanos dos quais fazem 
parte as seguintes ações:   
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Eixo 5 – Valorização do Capital Humano  

O Capital Humano é o grande valor de qualquer Organização e onde reside parte significativa da sua 

capacidade de aprendizagem e crescimento. O desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores 

é fundamental para o seu envolvimento e sentido corporativo.   

 

» Ação I – Consolidar política de formação interna e externa, estabelecendo critérios específicos de 

apoio do Centro Hospitalar; 

» Ação II – Retomar o SIADAP  bem como a adoção de meritocracia e responsabilização no 

desempenho de funções; 

» Ação III – Implementar o Plano para a Igualdade de Género, elaborado no cumprimento da Lei n.º 

62/2017; 

» Ação IV - Reclassificação profissional de colaboradores que tenham qualificações para tal e 

desempenhem funções de categoria profissional superior, se e quando tal for legalmente possível e 

autorizado superiormente; 

» Ação V - Requalificação profissional de colaboradores que estejam desfasados das funções que 

exercem ou que manifestamente tenham dificuldade no exercício das mesmas; 

No sentido de retomar o SIADAP, suspenso desde 2012, foi nomeado em 2018 um Coordenador 
do SIADAP que já iniciou funções no sentido de uma retoma efetiva deste modelo de avaliação 
de desempenho.  
 
No âmbito de uma maior qualificação e formação dos adultos, o CHTMAD e o IEFP de Vila Real 
realizaram uma parceria que proporciona o acesso dos colaboradores do CHTMAD ao Programa 
Qualifica, mais especificamente ao processo de reconhecimento, validação e certificação das 
suas competências escolares. Esta iniciativa, permitirá aos colaboradores do CHTMAD a 
possibilidade de certificarem os seus conhecimentos e as suas competências resultantes da 
experiência que adquiriram em diferentes contextos ao longo da vida. Parte-se, assim, das 
experiências de vida de cada um para iniciar um processo que reconhece os seus saberes e 
competências, formais e informais, atribuindo-se, no final, uma certificação escolar. 

 
A efetiva possibilidade de aumentar os níveis de qualificação, melhorando as competências de 
formação, permitirá a estes colaboradores o direito a um investimento pessoal que, muitas vezes, 
não se torna possível pelos seus deveres profissionais. 
 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em 
que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, 
inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide 
n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de 
criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução 
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da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das 
atividades, etc.). 

 
Em termos de gestão do CHTMAD, o seu pressuposto fundamental baseia-se na implementação 
de um modelo de gestão intermédia desconcentrada como estratégia para maximizar a partilha 
de recursos e a criação de sinergias como meio de atingir elevados níveis de eficiência, 
garantindo o adequado nível local de autoridade e responsabilidade. 
A homologação do Regulamento Interno (novembro/2017), introduz o conceito das estruturas 
intermédias de gestão adotado para a área de produção, abrangendo igualmente as áreas de 
apoio e suporte.  
A reorganização das áreas de apoio e suporte está materializada na existência de centros de 
gestão clínicos, cujo funcionamento assenta numa lógica de integração e complementaridade, 
concentração e partilha de recursos, bem como na compatibilização da ação estratégica. 
Anualmente, os Centros de Gestão Clinica, estabelecem com o Conselho de Administração o 
Contrato-Programa anual que fixa os objetivos e os meios necessários para os atingir e definem 
os mecanismos de avaliação periódica.  
Na formalização do modelo de contratualização são definidos objetivos ao nível da Produção, 
Investimento, Recursos Humanos, Custos e Proveitos, planeados de acordo com as 
necessidades da população que serve e com as disponibilidades financeiras. 
Os Centros de Gestão Clínica, bem como o Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão 
contribuem para uma eficiente utilização da capacidade instalada, em termos de aproveitamento 
de recursos e infraestruturas existentes, propondo medidas adequadas à sua máxima 
rentabilização, existindo a preocupação constante de melhoria de eficiência no uso de recursos 
escassos, através do aproveitamento de sinergias entre os serviços. 

X. Avaliação do Governo Societário 

 

1.Verificação do cumprimento das recomendações recebidas17 relativamente à estrutura e 
prática de governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas 
tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação18 deverá ser incluída: 

 

a)Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do 
relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página); 

 

Nos termos de aprovação dos documentos de prestação de contas, relativas ao exercício de 
2016, foram efetuadas as seguintes recomendações: 
 
 

                                                           

17 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM 
incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  
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Destas, só a recomendação ii) não foi cumprida.  
 

b)Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e 
identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de 
prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

As recomendações efetuadas aquando da aprovação de prestação de contas do ano de 2016 
não tiveram acolhimento do CHTMAD pelo seguinte motivof: 
 
 reforço dos sistemas de controlo interno, em sede de inventário dos produtos, nos diversos 

serviços do Centro Hospitalar - os consumos do CHTMAD são efetuados em 96% no seu 
momento efetivo de consumo e os restantes 4% no momento de saída do armazém. Dado 
a análise custo-benefício na implementação e reforço de mecanismos de controlo interno 
para estes 4% ter-se mostrado dispendiosa, o CHTMAD decidiu manter o atual sistema nos 
termos existentes. 
 

2.Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações 
adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a 
compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas. 

 
O CHTMAD possui novas ferramentas de trabalho que começam a ter um impacto positivo no 
desempenho global da instituição. Nesse âmbito, o “Business Intelligence” constitui-se um 
verdadeiro sistema de informação de gestão que fornece informação ao Conselho de 
Administração e às estruturas de gestão intermédia o que permite contratualizar internamente 
objetivos em coerência com o Contrato Programa da instituição. 
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XI. ANEXOS DO RGS 
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1. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a 
aprovação do RGS 2019. 
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2. Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se refere o 
artigo 52.º do RJSPE. 
 

O Conselho de Administração do CHTMAD deliberou em Ata (conforme anexo anterior) aprovar 
o RGS 2019 e consequentemente envia-lo para o Conselho Fiscal contendo inclusas as 
declarações respeitantes aos Deveres de Informação dos Gestores Públicos 
Foram preenchidos no site da IGF os respetivos formulários conforme consta infra. 
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3. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício 
de 2019. 

Os titulares da função acionista (Ministério das Finanças e Ministério da Saúde), à data, ainda 
não enviaram despacho respeitante à aprovação de contas relativo ao ano de 2017 pelo que 
anexamos os últimos anos aprovados. 
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4. Transcrição das páginas do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas, da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das 
principais medidas adotadas 
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5.  Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2019 que deverá conter informação 
referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e 
relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos 
humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66-B do CSC)  

 

O Relatório de Sustentabilidade do CHTMAD que contém informação referente ao desempenho 
e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, 
igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção 
e tentativas de suborno (vide artigo 66-B do CSC) encontra-se acessível no site do CHTMAD: 
http://www.chtmad.min-saude.pt/principios-do-bom-governo/informacao-de-gestao/relatorio-de-
sustentabilidade/ 
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6. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE. 
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