
outubro de 2017

plano de atividades e orçamento 

2018



 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

índice 
____________________________________________________________________________ 
 

1 * mensagem do conselho de administração................................................................................................................. 2 

 
2 * enquadramento atual do centro hospitalar trás-os-montes e alto douro ................................................................... 4 

2.1. enquadramento na região ......................................................................................................................................... 4 

2.2. caraterização das unidades hospitalares do centro hospitalar de trás-os-montes de alto douro ........................... 6 

2.3. caraterização interna da estrutura do chtmad – organigrama .................................................................................. 9 

 
3 * plano de atividades anual ......................................................................................................................................... 10 

3.1. análise do ambiente interno e externo (swot) ......................................................................................................... 10 

3.2. ações estratégicas do chtmad ................................................................................................................................ 11 

3.3. plano de ação .......................................................................................................................................................... 12 

 
4 * recursos humanos ..................................................................................................................................................... 19 

 
5 * recursos financeiros .................................................................................................................................................. 21 

 
6 * plano de redução dos custos ................................................................................................................................... 26 

 
7 * plano de investimentos ............................................................................................................................................. 30 

 
8 * projeções económico-financeiras ............................................................................................................................. 33 

8.1. balanço previsional .................................................................................................................................................. 34 

8.1.1. balanço previsional / ativo .................................................................................................................................... 34 

8.1.2. balanço previsional / passivo ............................................................................................................................... 34 

8.1.3. demonstração de resultados previsional ............................................................................................................. 35 

8.1.4. demonstração dos fluxos de caixa previsional .................................................................................................... 36 

 

  



plano de atividades, investimentos e orçamento – 2018 

 
 

2

 

 

____________________________________________________________________________ 

1 * mensagem do conselho de administração 
____________________________________________________________________________ 
 

Após um ano e meio de mandato, e apesar das muitas dificuldades que nos foram surgindo, quer a nível financeiro, 

quer a nível de recursos humanos e organização, os resultados do CHTMAD são manifestamente positivos e 

deixam-nos com um sentimento de que o esforço, dedicação e empenho foram o suporte para a recuperação deste 

Centro Hospitalar. 

 

O ano 2016, em termos financeiros, representou uma forte recuperação do EBITDA e resultados operacionais para 

o CHTMAD. Se em 2015, em termos de EBITDA, este Centro Hospitalar fechou com 10M€ negativos, em 2016 

passou a 9M€ negativos, prevendo-se já, para 2017, 7M€ negativos.  

 

Em termos de resultados operacionais, em 2015, o resultado foi de 18M€ negativos, sendo que em 2016 

recuperamos para 14.7M€ negativos e prevemos, este ano, reduzir o valor para 12M€ negativos. 

 

Na verdade, esta recuperação não se coloca apenas em termos financeiros, mas também em termos assistenciais, 

onde a melhoria é significativa, senão vejamos: o CHTMAD na sua produção cirúrgica programada registou em 

2016 um aumento de 10,7% face a 2015 e de janeiro a julho de 2017 apresenta um aumento de 24,5% face ao 

período homólogo, na atividade de consulta não se verificou um aumento de atividade de 2015 para 2016 mas de 

janeiro a julho de 2017 apresenta um aumento de 2,4% face ao período homólogo e, em termos de Hospital Dia 

houve um aumento de 6,8% em 2016 face a 2015, mas os tratamentos registam uma forte subida quantificada em 

24% no período de janeiro a julho de 2017 face ao ano anterior. 

 

Não obstante das diversas melhorias verificadas, ainda temos variadíssimas ameaças, nomeadamente em termos 

de fixação de médicos. Efetivamente, apesar da entrada de 50 profissionais médicos, continuamos com várias 

especialidades altamente carenciadas e, com o número de médicos existentes, não conseguiremos baixar para 

níveis aceitáveis as listas de espera. 

 

Neste sentido, temos que nos transformar e demonstrar as nossas potencialidades para a atividade clínica, para 

que os jovens especialistas nos escolham e manifestem o interesse em trabalhar na nossa equipa. Estas 

potencialidades, quer através da diferenciação técnica, quer através das condições físicas, conseguem-se com a 

execução dos investimentos identificados e priorizados pelos Centros de Gestão, em 2016, através do plano de 

investimentos do biénio 2016 – 2018. 

 

Sabemos que o caminho do futuro não é fácil. É longo, exigente e com muito trabalho pela frente.    
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No entanto, sabemos também que este caminho se torna muito mais simples com uma equipa de colaboradores 

como a nossa: resiliente, dedicada e com o foco de que, em conjunto, nunca existirão impossíveis.   

 

 

 

 

 

Presidente do Conselho de Administração, 

João Porfírio Oliveira 
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____________________________________________________________________________ 

2 * enquadramento atual do 

centro hospitalar trás-os-montes e alto douro 
____________________________________________________________________________ 
 

2.1. – Enquadramento na região 

 

O CHTMAD presta cuidados de saúde numa área 

geográfica que ocupa, diretamente, todo o Distrito de 

Vila Real, oito concelhos do Distrito de Viseu e ainda 

todo o Distrito de Bragança nas áreas especializadas, 

dado que a Unidade Hospitalar de Vila Real é 

denominada de polivalente nas Redes de Referenciação, 

num total de 34 concelhos, com uma população de 

aproximadamente 411 mil habitantes.  

 

As Unidades que compõem o Centro estão já ligadas 

por autoestrada, A24, nomeadamente as Unidades 

Hospitalares de Vila Real, Lamego, Chaves e Régua. A 

ligação aos Hospitais da ULS do Nordeste, Distrito de 

Bragança, faz-se pela A4. 

 

Possui uma população maioritariamente envelhecida, 

com comorbilidades significativas e necessidades 

acrescidas, nomeadamente com patologias nas áreas 

neurológicas, cardiovasculares, oncológicas, 

osteoarticulares e de isolamento.  
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A Unidade de Vila Real, sendo uma referência 

regional e polivalente, desenvolve parcerias, a 

nível de prestação de serviços, deslocando 

médicos para efetuar cirurgias, consultas ou 

técnicas em áreas prioritárias diferenciadas, 

fixando os doentes ao seu Hospital da área de 

residência sempre que possível. 

 

O CHTMAD responde ainda, na prestação de 

cuidados diferenciados de algumas valências, a 

regiões do Distrito de Bragança, otimizando os 

recursos existentes, onde já é uma referência 

regional, nomeadamente na Nefrologia, na 

Cardiologia, na Oncologia, na Hematologia e 

Imunologia e em todas as áreas de Cuidados 

Intensivos. 

 

Com os cuidados de saúde primários é 

necessária uma aproximação cada vez maior 

para uma articulação eficiente, aumentando a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados à 

população e evitando a procura da urgência 

hospitalar em situações que podem ser 

diagnosticadas e tratadas nos cuidados de 

saúde primários. 

 

Torna-se fundamental o estabelecimento de 

mais protocolos de acessibilidade às consultas, 

desenvolvimento de metodologias inovadoras 

com tecnologia de informação facilitadora em 

consultoria, telemedicina, entre outros. 
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Desta forma pretende-se evitar deslocações 

desnecessárias e o consumo excessivo de recursos 

sem benefícios de saúde adicionais. 

 

A nível de cuidados continuados é importante o 

reforço do trabalho de articulação com outras 

entidades, no âmbito social, para uma melhoria na 

gestão de altas, mas sobretudo para proteção dos 

doentes que muitas vezes se encontram isolados e 

desprotegidos.  

 

O CHTMAD acredita numa medicina que aposta na 

comunicação como forma de prevenção de temas 

da saúde atualmente tão debatidas (tabagismo e 

outras dependências, doenças sexualmente 

transmissíveis, planeamento familiar, diagnósticos e 

tratamentos oncológicos, reabilitação, entre outros). 

Pretende-se implementar uma continuidade de 

investimento em estudos epidemiológicos, 

científicos e de planeamento no desenvolvimento de 

uma política de formação, que assegure a 

consolidação de competências técnicas, e 

científicas dos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. – Caraterização das unidades hospitalares do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro 

 

Sobre os Hospitais pertencentes ao Centro Hospitalar, faremos uma breve caracterização, individual, das Unidades: 

 

Unidade de Vila Real 

A Unidade Hospitalar de Vila Real conta já com intensos anos de história e lugares. As suas raízes remontam a 1915 

quando a Santa casa da Misericórdia inaugurou nesta cidade o Hospital da Divina Providência que mais tarde se 

tornaria o atual Hospital de S. Pedro.  

 

O Hospital de São Pedro foi inaugurado em 1980, passando a funcionar em 2 polos distintos: um edifício central e 

outro polo, instalado na zona pavilionar existente, originariamente pertencente ao Hospital Psiquiátrico. 
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Ao longo dos anos foi fundamental a adequação de alguns espaços desta Unidade Hospitalar, face à criação de 

novas valências e ao aumento exponencial de novas áreas assistenciais e de apoio. A criação do Centro 

Oncológico do CHTMAD, a construção do Serviço de Doenças Infeciosas, a reconstrução e remodelação da Nova 

Urgência Geral e Pediátrica e dos novos Serviços de Cuidados Intensivos e Intermédios foram obras diferenciadores 

para o acesso a cuidados de saúde nesta região.  

 

Unidade D. Luiz I da Régua 

A Unidade Hospitalar de Peso da Régua, denominada de Hospital D. Luiz I, foi inaugurada a 5 de maio de 1957. 

Permanece, até hoje, propriedade da Santa casa da Misericórdia do Peso da Régua, encontrando-se arrendado ao 

CHTMAD.  

 

Atualmente, a Unidade Hospitalar está encerrada aguardando obras de requalificação, nomeadamente na rede de 

tubagens, que permita a sua utilização para cuidados de saúde sem colocar em risco de saúde a população. 

 

Unidade de Lamego 

A construção do Novo Hospital de Proximidade de Lamego, iniciada em 2009 e com conclusão em 2013, permitiu 

fazer uma cobertura na região, na área da Cirurgia de Ambulatório, Consulta Externa e Urgência Básica.  

 

O novo Hospital de Lamego sendo um hospital de proximidade, predominantemente de ambulatório centrou-se em 

4 áreas de produção: cirurgia de ambulatório (dispondo de 3 salas operatórias e com capacidade para executar 10 

mil intervenções cirúrgicas/ano), consulta externa (com 14 gabinetes), urgência básica (com 759 m2 e capacidade 

para 60 mil atendimentos/ano) e Hospital de Dia/Visitas Domiciliárias.  

 

O Centro Oftalmológico, anteriormente em funcionamento na Unidade Hospitalar da Régua, passou a funcionar no 

novo Hospital de Lamego permitindo um aumento da cirurgia de ambulatório. 

 

Unidade de Chaves 

Na história da Unidade Hospitalar de Chaves ficaram 450 anos de cuidados de saúde ligados ao antigo Hospital da 

Misericórdia. No entanto, é no ano de 1975 que se iniciaram as obras do que viria a ser o novo Hospital de Chaves.  

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

instalações exemplares. 

 

Com cerca de 30 anos de construção este edifício tem vindo a ser objeto de algumas intervenções destinadas a 

melhorar a sua funcionalidade e a adequá-lo a níveis de exigência mais elevados da prestação de cuidados de 

saúde à população: foi remodelado o Serviço de Hemodiálise contribuindo para criar condições de segurança e 

níveis elevados de qualidade na prestação de cuidados ao doente dialisado, foram realizadas obras no Serviço de 

Urgência e obras de adaptação de espaços criando instalações indispensáveis para os novos Serviços de 

Psiquiatria, Pedopsiquiatria e Unidade de Psicologia, foi criada a nova Consulta Externa da Área Materno-Infantil e 

foi, também, criado o Novo Serviço de Gastrenterologia com equipamento moderno e mais adequado às 

necessidades de saúde da população. 
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Unidade de Vila Pouca De Aguiar 

Com início de funcionamento em 2008, integrou o CHTMAD a Unidade de Vila Pouca de Aguiar, que funciona em 

instalações do Centro de Saúde cedidas ao CHTMAD.  

 

Dispõe atualmente de 15 camas, que compõem uma Unidade de Internamento vocacionada para doentes a 

necessitar de cuidados paliativos. 

 

Desde maio de 2013 que não se encontra na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados estando apenas 

a acolher doentes do CHTMAD. 
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2.3. – Caraterização interna da estrutura do CHTMAD – organigrama 
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____________________________________________________________________________ 

3 * plano de atividades anual 
____________________________________________________________________________ 
 
3.1. – Análise do ambiente interno e externo (SWOT) 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

» Unidade de Lamego moderna; 

» Áreas de excelência (UCI, Oncologia, Nefrologia, 

Cardiologia, Oftalmologia); 

» CICA em forte expansão; 

» Recentes unidades de Radiologia de Intervenção e 

Neonatologia; 

» Dimensão do Centro Hospitalar. 

» Dispersão geográfica; 

» Estrutura pavilhonar de Vila Real; 

» Reduzido sentimento de cultura de Centro Hospitalar 

nos profissionais e na comunidade envolvente; 

- Pouca atratividade para profissionais médicos; 

» Redundância de serviços de apoio; 

- População envelhecida, com comorbilidades 

significativas e necessidades acrescidas; 

» Ausência de autonomia na gestão de RH; 

» Quadro de pessoal envelhecido; 

» Três serviços de Urgência; 

» Reduzida capacidade formativa na área médica; 

» 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; 

» Atribuição de autonomia de gestão com base na 

definição de quadro de RH; 

- 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 

 

» Redução da população por baixa natalidade e 

aumento da emigração; 

» Envelhecimento da população; 

» Maior atratividade dos hospitais do litoral em relação 

ao interior; 

» Reduzido nº de especialistas em formação 

nomeadamente em Anestesia, Nefrologia, 

Dermatologia, Cirurgia Vascular e Urologia; 

» Falta de investimento em substituição de 

equipamentos médicos; 

» Inexistência de política adequada de financiamento; 

- vias de comunicação que permitem o acesso rápido 

a hospitais do litoral; 

- LAC – Livre Acesso e Circulação 

- Centros de Referência 
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3.2. – Ações Estratégicas do CHTMAD 
 

Tendo presente o enquadramento e o posicionamento atual do CHTMAD nos domínios de estrutura e operacional e 

atendendo à envolvente externa, as orientações estratégicas para o horizonte temporal de referência concentram-se 

nas seguintes ações fundamentais: 

 

 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; 

 

 Consolidação da integração orgânica e funcional das várias unidades hospitalares do CHTMAD através da 

reformulação da organização interna (aprovação de novo Regulamento Interno que culminou na estrutura 

organizacional apresentada no organigrama supra) e da redefinição e repartição das funções assistenciais 

diferenciadas, tem presente os princípios da racionalização, complementaridade e integridade única do Centro 

Hospitalar; 

 Aumento da eficiência operacional através de uma adequada afetação dos recursos bem como redefinindo, 

sempre que necessário, o desenho de processos chave de produção através análise e avaliação contínua tendo 

presente as melhores práticas vigentes no mercado; 

 Melhoria da 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 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; 

 Promoção do desenvolvimento e motivação dos colaboradores através de aplicação de política formação interna e 

externa, estabelecendo critérios específicos de apoio do Centro Hospitalar, bem como de adoção de meritocracia e 

de responsabilização no desempenho de funções; 

 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;    
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 Modernização e desenvolvimento da 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. 

 

 

3.3. – 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 

conjunto de ações/medidas que se situam nos eixos de intervenção. 

 

 

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 de camas da antiga ala de cirurgia em camas de 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 limpeza; 

 

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 de Triagem em Urgência por médicos de Medicina Geral e Familiar 

em Contratos Individuais de Trabalho melhorando a qualidade do atendimento e espírito de pertença e de equipa.  
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» 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) Consolidar as estruturas intermédias de gestão tendo por base centros de Gestão que integram serviços 

clínicos em grandes áreas; 

 

b) 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; 

 

c) Consolidar o modelo de contratualização interna com as estruturas intermédias de gestão, suportado no 

contrato programa e orçamento; 

 

d) 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. 

 

 

» 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.  
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e) Consolidar a oferta de serviços do centro oncológico à região do Nordeste, constituindo-se como centro de 

referência dos doentes oncológicos; 

 

f) Criar os serviços de Neuro Cirurgia, Cuidados Neuro Críticos e Cirurgia Vascular; 

 

g) Criação da unidade de Urodinâmica com a internalização destes exames; 

 

h) Criação da unidade de insuficiência cardíaca; 

 

i) Abrir a unidade de reabilitação cardíaca, em articulação com o serviço de MFR; 

 

j) Abrir o hospital de dia de Psiquiatria; 

 

k) Criar a Unidade Clínica de Ambulatório Médico; projeto submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à 

Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS, com o objetivo de efetuar um melhor 

acompanhamento dos doentes crónicos do ACES Douro Norte; 

 

l) Criar a Unidade de Cuidados Integrados e Ambulatório de Cardiologia; projeto submetido no âmbito do 

"Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS. 

 

 

» 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. 

 

 

Eixo 2 – Aumento 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 e laboratórios com objetivo de aumento as receitas próprias do CHTMAD;  
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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;  

 

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 "Programa de Incentivo à 

Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS; 

 

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 produção através da cirurgia 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 dos 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 de planeamento de altas, 

com um procedimento de follow-up, como contributo para a redução dos reinternamentos. 
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» 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 - 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 III - Desenvolver a Cirurgia de Ambulatório 

 

a) Replicar o modelo do CICA-Lamego à unidade de Chaves, considerando o potencial da cirurgia de ambulatório 

e o seu impacto nas listas de espera de cirúrgicas; 

 

b) Implementação em todo o Centro Hopsitalar no CICA do projeto one-day-clinical, 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. Projeto submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à 

Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS. 
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» Ação IV – Novas Consultas  

 

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

região; 

 

b) Criar a consulta de Infeciologia; 

 

c) Criar a consulta de endocrinologia obstétrica; 

 

d) Estender a consulta de ImunoAlergologia para Chaves e Lamego; 

 

e) Estender a consulta de Autoimunes para Chaves e Lamego pela Medicina Interna; 

 

f) Estender a consulta de Reumatologia a Chaves; 

 

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

 

h) Criar a consulta de cessação tabágica. 

 

 

» Ação V – Diferenciação 

 

a) Especialidade de Cirurgia Plástica;  

 

b) Criação do serviço de Cuidados Paliativos com a autonomização do serviço de Medicina Interna; 

 

c) Criação do serviço de Neurocirurgia e de Cuidados Neurocríticos na região, com base na homologação em 

2017 da rede de referenciação de Cuidados intensivos; 

 

d) Criação do serviço de Cirurgia Vascular; 

 

e) Desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva; 

 

f) Impulsionar inovação como forma de aumentar a atratividade dos profissionais médicos. 

 

 

Eixo 4 – Sistemas de informação 

 

» Ação I – Consolidar as integrações de equipamentos de MCDT’s, com vista à eliminação dos relatórios em papel, 

no sentido de caminhar para a eliminação do processo clínico em papel; 
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» Ação II – Criação do Balcão único, agilizando o contacto com os utentes;  

 

Avaliar e promover a adequada mobilidade interna dos utentes e doentes, bem como implementar um circuito de 

fluxo de informação integrado do doente sem papel, evitando as múltiplas deslocações internos dos Utentes e a 

marcação de MCDT em diversos dias. 

 

 

» Ação III - Desenvolvimento da aplicação de apoio à decisão, nomeadamente em termos de business intelligence; 

 

 

» Ação IV – Upgrade do Sonho; 

 

 

» Ação V – Melhoria das condições do Data Center. 

 

 

Eixo 5 – 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. 

 

 

» Ação II – Reforçar as competências da GL-PPCIRA, no sentido de melhorar os indicadores de infeção hospitalar. 

 

 

» Ação III – Iniciar o processo de certificação pela ISO 9001 
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____________________________________________________________________________ 

4 * recursos humanos 
____________________________________________________________________________ 
 

Princípios e orientações: Nos termos pressupostos fixados pela Tutela e pela política de gestão assumidas 

internamente no quadro do Plano Estratégico, a gestão de recursos para 2018 e seguintes encontra-se subordinada 

aos seguintes princípios e orientações: 

 

 Dotação dos serviços com recursos humanos necessários e com as qualificações adequadas às funções, como 

requisito de qualidade na prestação de serviços; 

 Promoção e desenvolvimento de competências e qualificações pessoais e profissionais dos recursos humanos, 

através de adequados mecanismos de formação internos ou externos; 

 Promoção de medidas que visem assegurar de forma sistemática adequadas condições de higiene e segurança 

no trabalho e controlo dos riscos inerentes; 

 Adoção de políticas ativas de responsabilização pelo desempenho, promovendo o desenvolvimento das 

competências e qualificações pessoais e profissionais para todos os recursos humanos, que permita o aumento da 

motivação profissional que permite obter eficiência na prestação de serviços aos utentes/doentes.  

 

Objetivos: Tendo presente os princípios e orientações a ação da gestão para 2018 focar-se-á na consecução dos 

seguintes objetivos: 

 

 Reforçar o quadro médico que permita reduzir os custos com os prestadores de serviços médicos; 

 Gestão integrada (serviços partilhados) de assistentes técnicos e assistentes operacionais não afetos diretamente 

a um serviço. Reorganização, por via da centralização em uma única unidade hospitalar, dos serviços de apoio 

(aprovisionamento, financeiros, etc.) e avaliando os recursos humanos afetos e as suas reais necessidades; 

 Melhorar as capacidades, competências e qualificações dos recursos humanos através do desenvolvimento dos 

adequados programas e/ou ações de formação pessoal e profissional. 

 

No quadro abaixo constatamos que o número total de recursos humanos para o ano de 2017 atinja os 2.642 face 

ao total de 2.427 que existiam no final do exercício de 2016. O aumento ocorrido no número de recursos humanos 

foi, mormente, de médicos e enfermeiros. Este aumento conjugado com a reposição integral dos cortes salariais no 

exercício de 2017 resulta no aumento dos gastos totais com recursos humanos previstos para o exercício de 2017 

em 1.506.824 Euro, atingindo o montante de 73.468.907 Euro. 
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Unid: €

∆ Absol. Var.  %

Gastos  totais  com pessoal  (1 )  = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 65.862.259 € 66.887.865 € 71.962.086 € 73.468.907 € 74.840.570 € 1.371.663 € 1,8%

     (a)  Gastos  com Órgãos  Soc iais 243.760 € 296.830 € 344.188 € 344.187 € 347.629 € 3.442 € 1,0%

     (b)  Gastos  com Cargos  de Direção 91.914 € 91.085 € 95.900 € 96.859 € 97.828 € 969 € 1,0%

     (c )  Remunerações  do  pessoal 52.346.665 € 53.680.837 € 57.647.446 € 58.989.880 € 59.796.953 € 807.072 € 1,3%

               ( I)  Venc imento  base + Subs.  Férias  + Subs. Natal 43.426.591 € 44.596.514 € 46.815.916 € 47.838.227 € 49.099.448 € 1.261.221 € 2,6%

               ( III)   Impacto  reduções  remuneratórias  e de suspensão  

subsíd ios  em cada  ano
2.543.660 € 2.240.900 € 941.429 € 3.949 € 0 € ‐3.949 € ‐

               ( IV)   Impacto  aplicação  dos  artigos  20 .º e 21.º LOE 2017 0 € 0 € 0 € 101.282 € 97.400 € ‐3.882 € ‐4,0%

               (V)   Impacto  estimado  nas  valorizações  remuneratórias  

nos  termos  do  Despacho  n.º 3746/2017
0 € 0 € 0 € 0 € 2.331.670 € 2.331.670 € 100,0%

     (d)  Benefíc ios  pós‐emprego 439.296 € 49.096 € 29.789 € 29.789 € 29.789 € 0 € 0,0%

     (e)  Ajudas  de custo 5.273 € 3.982 € 3.685 € 3.685 € 3.685 € 0 € 0,0%

     (f )  Restantes  Encargos 12.735.350 € 12.756.533 € 13.829.442 € 14.004.506 € 14.564.686 € 560.180 € 3,8%

     (e)  Resc isões/ Indemnizações 0 € 9.502 € 11.636 € 0 € 0 € 0 € ‐

Gastos  Totais  com pessoal  (2)  = (1)  sem  impacto  das  

medidas   identif icadas em ( i i i ) ,  ( iv ),  (v )  e (g)
63.318.599 € 64.646.965 € 71.020.657 € 73.363.676 € 72.411.500 € ‐952.176 € ‐1,3%

2018/2017
Gastos com Pessoal

2014

Exec.

2015

Exec.

2016

Exec.

2017

Estimativa

2018

Previsão

∆ Absol. Var.  %

Nº Total  RH  (O .S. + Cargos  de Direção  + Trabalhadores) 2 .269 2.335 2.436 2 .651 2 .670 19 0,7%

     Nº Orgãos  Soc iais  (O .S.) 4 5 5 5 5 0 0,0%

     Nº Cargos  de Direção  sem O.S. 4 4 4 4 4 0 0,0%

     Nº Trabalhadores  sem O.S. e sem Cargos  de Direção 2.261 2.326 2.427 2 .642 2 .661 19 0,7%

Gastos  com Dirigentes/Gastos  com o  Pessoal  ‐  (b)/((1)‐(f)) 0 ,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13%

Nr. Recursos Humanos
2018/20172014

Exec.

2015

Exec.

2016

Exec.

2017

Estimativa

2018

Previsão
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____________________________________________________________________________ 

5 * recursos financeiros 
____________________________________________________________________________ 
 

O CHTMAD no último triénio obteve EBITDA e Resultados Operacionais negativos no montante global de 

respetivamente 19,9 milhões Euro e de 41,8 milhões Euro. 

 

  2014 2015 2016

EBIDTA -1.085.173 € -9.860.976 € -8.947.176 €

EBIT (Resultados Operacionais) -9.054.555 € -17.968.409 € -14.777.574 €

Resultados Líquidos -5.912.884 € -15.220.326 € -10.813.380 €

 

Os resultados económico-financeiros obtidos refletem-se, naturalmente, numa degradação significativa da situação 

patrimonial do CHTMAD. Os défices gerados por insuficiência de financiamento, implicando défices de tesouraria 

que originam aumento da dívida a fornecedores e ao aumento dos fundos disponíveis negativos, colocando em 

risco a sua atividade operacional por falta de fornecimento de bens e serviços.  

 

A inexistência de adequada política de financiamento ao CHTMAD implica, normalizar, o incumprimento da Lei dos 

Compromisso e Pagamentos em Atraso, como efeito da existência de custos de contexto não cobertos pelo 

financiamento, e que não passíveis de serem compensados pelo rendimento da produção realizada. 

 

Como forma de mitigar as debilidades económico-financeiras existentes o Conselho de Administração identifica um 

conjunto de propostas que permitem alterar, melhorando, a situação económico-financeira deficitária do CHTMAD:  

 

 

1. Aumento do Capital Estatutário pelo montante ainda não realizado da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

116/2008  

A RCM 38-A/2007 determinou o aumento de 49 milhões € do capital estatuário do CHTMAD, 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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Conjugando o n.º 2 da RCM 116/2008 que refere “Determinar que o calendário referido no número anterior possa ser 

objecto dos ajustamentos que se mostrem necessários, em função da execução dos referidos planos de negócios e 

de investimentos, sem colocar em causa a sustentabilidade económico-financeira das unidades hospitalares 

abrangidas” com a débil situação económico-financeira atual do CHTMAD e com os investimentos que são 

necessários realizar, parece-nos estarem reunidas as condições para o aumento do capital estatutário pelo 

montante que ainda falta realizar. 

 

 

2. Pagamento das dívidas da ARS Norte e Subsistemas de Saúde 

 

A presente situação económico-financeira do CHTMAD bem como o incumprimento da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, resulta, igualmente, do não pagamento das prestações de serviços prestadas a ARS Norte 

e aos subsistemas de saúde integrados no SNS (contrato-programa) em 2010. 

 

Igualmente, a ARS Norte apresenta dívidas ao CHTMAD de prestação de serviços de Hemodiálise e Diálise 

Periteneal bem como de prestações de serviços a migrantes (convenções internacionais).  

 

A dívida da ARS Norte para com o CHTMAD ascende desta forma a 19,4 milhões €. 

 

As dívidas dos subsistemas integrados no Contrato-Programa em 2010 ascende a 3,2 milhões € conforme quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

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)

Subsistemas Valor

A.D.S.E. 2.585.517,25

Forças Armadas 48.417,10

Forças Militarizadas 346.154,12

S.A.M.S. 75.258,26

3.055.346,73
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3. Reconhecer no modelo de financiamento o contexto geográfico e organizacional do CHTMAD  

 

O CHTMAD é, em termos de dispersão geográfica, o maior Centro Hospitalar do país, cobrindo uma área de 

influência direta de 5.670 Km2.   

 

É constituído por 5 unidades de saúde, sendo as mais importantes a de Chaves, Vila Real e Lamego. Chaves dista 

cerca de 65 km de Vila Real e Lamego cerca de 38 km pelo que, de Chaves a Lamego (unidades mais distantes) 

são cerca de 103 km. Possui três serviços de urgência, nomeadamente uma polivalente em Vila Real, uma médico-

cirúrgica em Chaves e uma básica em Lamego sendo que esta, apesar de estar como SUB na rede de urgências é, 

na realidade uma SUB qualificada, uma vez que possui as especialidades de medicina interna e cirurgia geral.  

 

Esta dispersão geográfica e organização leva, inevitavelmente, a custos de estrutura e perdas de eficiência que não 

se verificam na maior parte dos restantes Centros Hospitalares, tornando-se por isso desejável reconhecer este fato 

no modelo de financiamento através de um montante autónomo não indexado a produção. 

 

A título de exemplo das consequências da dispersão geográfica e estrutura organizacional, refira-se a elevada 

percentagem (57%) de custos com pessoal no total dos custos operacionais (sem amortizações e provisões), 

sendo que, do total de custos operacionais cerca de 72% poderemos considerar como custos fixos.  

 

Este fato reflete-se na comparabilidade com as restantes Unidades do Grupo D. No rácio Custos com 

Medicamentos/Doente Padrão o CHTMAD é o mais eficiente do Grupo, mas no rácio Custos com Pessoal/DP é o 

segundo pior do Grupo e no rácio FSE/DP é o terceiro pior do Grupo. 

 

Em suma, o recebimento pelo CHTMAD destes créditos permite mitigar a débil estrutura patrimonial e  a débil 

situação de tesouraria, permitindo, deste modo, o cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. 

 

Os quadros infra (informação obtida do sitio da ACSS-Benchmarking Hospitais do mês de Maio) demonstram que o 

CHTMAD em termos de custos variáveis (Medicamentos e FSE) é dos Centros Hopsitalares mais eficientes do seu 

grupo.  
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____________________________________________________________________________ 

6 * plano de redução dos custos 
____________________________________________________________________________ 
 

Plano de Redução de Custos 

 

 

 

Iniciativas de eficiência e controlo orçamental 

 

Unid: €

2018 2017 2016 2010

Previsão Estimativa Valor % Valor % Valor %

CMVMC 31.571.010 € 30.535.998 € 29.427.172 € 29.379.817 € 2.191.193 € 6,9% 1.035.012 € 3,3% 1.108.827 € 3,6%

FSE 21.957.921 € 22.145.801 € 22.856.557 € 27.076.741 € ‐5.118.820 € ‐23,3% ‐187.880 € ‐0,9% ‐710.757 € ‐3,2%

     Deslocações/Estadas 178.253 € 178.253 € 178.253 € 177.803 € 449 € 0,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0%

               Deslocações  (valor) 0 € 0 € 0 € 0 €

               Estadia (valor) 178.253 € 178.253 € 178.253 € 177.803 € 449 € 0,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Gastos  com o  pessoal  s/   indemnizações 74.840.570 € 73.468.907 € 71.962.086 € 70.110.893 € 4.729.677 € 6,3% 1.371.663 € 1,8% 1.506.821 € 2,1%

     Ajudas  de custo 3.685 € 3.685 € 3.685 € 29.380 € ‐25.695 € ‐697,3% 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Total  (1) 128.369.501 € 126.150.706 € 124.245.815 € 126.567.451 € 1.802.050 € 1,4% 2.218.795 € 1,7% 1.904.891 € 1,5%

Volume Negóc ios  (VN)* (2 ) 120.158.941 € 116.700.000 € 112.267.082 € 124.893.622 € ‐4.734.681  € ‐3 ,9% 3.458 .941  € 2,9% 4.432.918  € 3,8%

Subsídios  e  Ind. Compensatórias  ( IC)  (3) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peso  dos  Gastos/VN (1)/(2) 107% 108% 111% 101%

* O Volume de Negócios não inclui subsídios e indemnizações compensatórias

PLANO REDUÇÃO CUSTOS
Var. 2017/2010 Var. 2018/2017 Var. 2017/2016

Execução

Valor Base Fonte de Financiamento

1.1 7.800.000 

1.2 53.876  Fundos Próprios

1.3 Capital  Estatutário

1.4

1.4 2.200.000 

1.5

10.053.876 

Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

Estimativa de 

Impacto 

Orçamental

Sub Total (1) : ‐646.124 

50.000

Definir protocolos de prescrição de medicamentos e util ização de material  de consumo clínico  200.000

Ativação da Comissão de Normalização de Equipamentos e Material  de Consumo  150.000

Aquisição de tomografia axial  computorizada na Unidade de Lamego 53.876

Aquisição de ressonância magnética (investimento) ‐1.200.000 

Aquisição de ressonância magnética (poupança l iquida) 100.000

Novo concurso para fornecimento de alimentação

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços
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2.1 2.650.000 POSEUR

2.2

2.3

2.4

2.5 FEDER

2.6 Capital  Estatutário

2.650.000 

Remodelação do  Bloco de Partos   ‐656.710 

Reabilitação dos  sistemas  energéticos  do CHTMAD 50.000

25.000

Lançamento de novos  concursos  para o aluguer dos  espaços  comerciais  (bares, quiosques)  156.000

Remodelação do Hospital  da Régua ‐300.000 

Remodelação do Bloco de Urgência da Chaves  (investimento) ‐843.000 

Sub Total (2) : ‐1.568.710 

2. Otimização da gestão do património imobiliário. incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos

Venda terreno de Sabrosa

3.1 85% ACSS; 15% CHTMAD

3.2

3.3 85% ACSS; 15% CHTMAD

3.4

3.5 capital  estatutáario

3.6

3.7 85% ACSS; 15% CHTMAD

3.8

3.9

3.10

0 

Criação da Unidade de Cuidados  Integrados  e Ambulatório de Cardiologia (investimento) ‐21.844 

Criação da Unidade de Cuidados  Integrados  e Ambulatório de Cardiologia (poupança e aumento de 

receita)
500.000

Walking Clinic (investimento) ‐136.000 

Walking Clinic (aumento de receita)

Criação da Unidade Clínica de Ambulatório Médico (poupança e aumento de receita) 203.000

Aproveitamento da capacidade instalada para aumento da prestação de serviços  na área de MFR 40.000

Criação da Unid. Urodinâmica entre a Ginecologia e a Urologia permitindo a eliminação de mdct's  

nos  privados
15.000

770.000

Aquisição de novo acelerador e upgrade do existente ‐5.600.000 

Criação da Unidade de Reabilitação Cardiaca com vista a diminuição dos  tempos  de internamento 10.000

Criação da Unidade Clínica de Ambulatório Médico (investimento) ‐141.000 

Sub Total (3) : ‐4.360.844 

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos

4.1

4.2

4.3

4.4 SAMA 2020

4.5

0 

‐138.000 

Substituição de CPS médicos  por contratos  individuais  de trabalho 30.000

Abertura do Hospital  de Dia de Oncologia no Hospital  de Chaves  e no Hospital  de Lamego 50.000

Criação de uma Unidade de Cuidados  Paliativos  no Hospital  de Chaves 50.000

Criação do Hospital  de Dia de Psiquiatria (redução de internamentos) 10.000

Projeto Balcão Único 360 º (investimento)

Sub Total (4) : 2.000

4. Aumento da produtividade dos serviços. por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes
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Justificação das iniciativas de eficiência e controlo orçamental 

 

 

 

5.1

5.2

5.3

5.4 85% ACSS; 15% CHTMAD

5.5

5.6 85% ACSS; 15% CHTMAD

5.7

0 

‐1.317.000 

Articulação para a realização de MCDT no SNS na área da Imagiologia (poupanças  e aumento de 

receita)
1.108.000

Articulação para a realização de MCDT no SNS na área da Patologia (investimento) ‐112.000 

Articulação para a realização de MCDT no SNS na área da Patologia (poupanças  e aumento de 

receita)
938.000

Prestar serviços  de esteril ização para os  ACES da área de influência 5.000

Melhorar procedimentos  de cobrança de taxas  moderadoras 100.000

Realizar atividade cirurgica adicional  a doentes  do exterior para a especialidade de ginecologia 50.000

Articulação para a realização de MCDT no SNS na área da Imagiologia (investimento)

Sub Total (5) : 772.000

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

0 

12.703.876 

Sub Total (6) : 55.000

‐5.746.678 

5.000

Criação de uma equipa dedicada (contratação de MGF em CIT) na observação médica dos  SU 20.000

Implementação da Política Remuneratória dos  Cargos  de Direção e Chefia ‐100.000 

Contratação de serviços  de datacenter reduzindo as  necessidades  de investimento 75.000

Reforço da contratualização interna do lado da despesa e respetivo controlo orçamental  com 

recurso à operacionalização do sistema de custeio baseado na contabilidade analitica
50.000

Criar as  Unidade de Recursos  Administrativos  Partilhados  de Chaves  e Lamego com vista à 

rentabil ização dos  AT's
5.000

Reforço da informatização do processo cl ínico – Gestão logística e sistema de monitorização de 

eventos  clínicos  

 Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5)+ (6): 

6. Outras iniciativas

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

1.3

2. Otimização da gestão do património imobiliário. incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

Hospital encerrado desde 2016. Necessário efetuar obras de 300.000 € para a reabertura

Projeto já aprovado pelo FEDER com apoio a fundo perdido de 997 mil €. Os 843 m€ são a contrapartida nacional

Projeto presvisto para 2018 necessitando de autorização superior

Este é um projeto plurianual com financiamento já aprovado pelo POSEUR

Aguarda apenas autorização do Ministério das Finanças para a venda

O Contrato de aquisição da nova RM já está visado pelo Tribunal de Contas. O CHTMAD aguarda apenas autorização para a descativação (utilização 

em despesa) do aumento de capital de 1,2 milhões € realizado em Outubro de 2015.

3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos

3.1

3.3

3.5

3.7

3.14

Projeto com estudo de viabilidade económica já validado pela ARS Norte e em autorização no MS e MF. Apresenta um pay‐back de 3,2 anos, VAL 

de 14,8 M€ e TIR de 51%.Considera‐se que a instalação ocorrerá no final do ano de 2018 dada a complexidade da instalaçºao e toda a tramitação 

processual da aquisição

Projeto submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS, com o 

objetivo de efetuar um melhor acompanhamento dos doentes crónicos do ACES Douro. Valor Atual Líquido (VAL) estimado em 314 mil € e TIR de 

25,7%

Integração entre o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório e os Cuidados de Saúde Primários através da Referenciação Direta e da Consulta 

Walking Clinic. Projeto submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da 

ACSS. Valor Atual Líquido (VAL) estimado em 1,7 milhões €

Projeto com estudo de viabilidade económica já validado pela ARS Norte e em autorização no MS e MF. Apresenta um pay‐back de 3,2 anos, VAL 

de 14,8 M€ e TIR de 51%.Considera‐se que a instalação ocorrerá no final do ano de 2018 dada a complexidade da instalaçºao e toda a tramitação 

processual da aquisição

Projeto submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à Integração de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS. Valor Atual 

Líquido (VAL) estimado em 1,6 milhões €
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Gastos com frota automóvel 

 

O CHTMAD tem como meta a redução do número de viaturas próprias por substituição de viaturas em aluguer com 

o objetivo de redução de custos fixos por custos variáveis, que permita ajustar as viaturas as efetivas necessidades 

e a redução de custos associadas às viaturas próprias, mormente, redução de consumos de combustíveis (por 

substituição/aluguer de viaturas mais eficientes) e redução de custos fixos associados às mesmas (seguros, 

manutenção, etc.) dado o número de anos de utilização da viaturas próprias. 

 

  

4. Aumento da produtividade dos serviços. por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes

4.4

5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias

5.4

5.6

6. Outras iniciativas

6.6

Dado que a atual política implementada no CHTMAD relativa às condições de exercício e remunerações dos titulares dos cargos de direção e 

chefia, apresenta‐se de forma avulsa, por deliberações dos C. Administração emitidas caso a caso, com ausência da definição das condições de 

exercício, designadamente, exercício da função em comissão de serviço, e com total falta de equidade remuneratória (com diferenças que 

atingem mais de 200% para idênticos cargos de direção/chefia), foi definido e agregado em único documento o regime e a respetiva política 

remuneratória de exercício, e remunerações dos trabalhadores titulares dos cargos de direção e chefia, bem como os montantes respetivos. O 

aumento de despesa verificado com a aprovação desta política ocorre pelo fato de existirem colaboradores a exercer cargos de direção/chefia que 

não auferem qualquer compensação pelas funções exercidas, bem como, pela verificação da existência de remunerações diferentes para 

exercício de funções análogas. A equidade remuneratória introduzida com esta politica traduzir‐se‐á num melhor desempenho das chefias 

i t édi

Projeto para internalização de exames de patologia do ACES Alto Tâmega e Barroso, submetido no âmbito do "Programa de Incentivo à Integração 

de Cuidados à Valorização dos Percursos dos Utentes" da ACSS. Valor Atual Líquido (VAL) estimado em 6,8 milhões €

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. Valor Atual Líquido (VAL) estimado em 520 mil € e TIR de 26,4%

Projeto de reorganização administrativa com continuidade de investimento em 2019 no montante de 860 m €. Projeto com VAL de 2,2 milhões de 

€ e TIR de 86%

Unid: €

Prev isão Estimativa Execução

2018 2017 2016 Valor %

Gastos  com a frota  automóvel  (€ ) 170.000 € 173.000 € 176.307 € ‐3.000 € ‐1,8%

Nº de veículos 29 30 34

Var. 2018/2017

GASTOS COM FROTA AUTOMÓVEL
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____________________________________________________________________________ 

7 * plano de investimentos 
____________________________________________________________________________ 
 

Plano de Investimentos 

 

 

Orientações, objetivos e projetos: O Plano de investimentos previsto para o triénio 2018-2020 é, de acordo com as 

orientações estratégicas definidas, assegurado pelo financiamento próprio e pelo co financiamento no âmbito do 

Portugal 2020 e do Norte 2020 e insere-se na estratégia de reforço e desenvolvimento das capacidades 

operacionais e da diferenciação técnica do Centro Hospitalar, com o objetivo do aumento da oferta e da qualidade 

da prestação de serviços aos utentes/doentes, subordinado às seguintes orientações e objetivos: 

 

 Viabilizar o redimensionamento, remodelação e modernização das instalações e equipamentos sob controlo do 

Centro Hospitalar e afetos à atividade assistencial ou estratégicas no processo de expansão na oferta de serviços a 

prestar aos utentes/doentes; 

 

 Melhoria do conforto e humanização do espaço hospitalar, mormente nos aspetos de acolhimento, tratamento e 

internamento de utentes/doentes; 

 

 Modernização e desenvolvimento dos sistemas de informação e de gestão do Centro Hospitalar que permita 

potenciar ganhos nos processos de planeamento, afetação de recursos, gestão de processos, tomada de decisão, 

avaliação de resultados e motorização dos mesmos; 

 

 Manter o potencial técnico do Centro Hospitalar, mormente na substituição de equipamentos com obsolescência 

técnica e funcional. 

 

 

Investimentos: O plano de investimentos a ser realizado em 2018, no âmbito do plano plurianual de investimentos 

2018-2020, envolve o montante de 14.491.534 Euro, que se distribui pelos seguintes projetos      

 

 

Financiamento: O Plano de Investimento previsto será realizado com base em autofinanciamento e co financiamento 

no âmbito dos vários programas comunitários atualmente em vigor. O autofinanciamento previsto é através do 

mecanismo de aumento de capital a subscrever e realizar pelo seu acionista único o Estado Português.  
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Plano de Investimentos – por projetos 

 

 

 

 

 

Código/Designação Previsto 2018 Previsto 2019 Previsto 2020 Financiamento

Aquisição de Acelerador Linear e reabilitação do Bunker,… 4.905.675 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Beneficiação do Bloco Operatório de Chaves 843.102 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Ressonância Magnetica para a  Unidade de Chaves 1.200.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Programa  de Eficiência Energética 2.106.774 € 2.541.381 € 0 € Cofinanc. Com.

2 Ventiladores de transporte ‐ 1 SU Chaves  1 SU Vila Real + 7 Ventiladore 862.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

3 equipas  com AutoRefractor +  1 autorefractor 69.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

2 Equipamentos de coloração de lâminas para  o Serviço de Patologia Cl 20.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Instrumental Cirúrgico Diverso 50.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Aquisição de Computadores para todas as  Unidades do CHTMAD,… 184.008 € 409.959 € 0 € Fundos  próprios

Substituição do equipamento de Elastografia Hepática 80.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Substituição de 6 carros de transporte de medicamentos … 12.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Remodelação da Sala  de Preparação de Citóstáticos 50.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

12 Macas  Multifunções com capacidade superior a  150 Kg  + 4 marquesa 20.400 € 20.000 € 19.000 € Fundos  próprios

Substituição de 5 electrocardiografos … 63.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Reformulação do Datacenter do CHTMAD 768.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Sistema de aquecimento de componentes  sanguineos, para a Emergênc 3.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

11 Monitores  Multiparâmetros com perfil de UCI  + 4 Modulos de Capno 140.000 € 6.000 € 10.000 € Fundos  próprios

Balcão único de atendimento ‐ Digitalização, simplificação e desmateri 960.000 € 0 € 0 € Cofinanc. Com.

18 Bombas perfusoras   (8 em 2017 e 10 em 2018) + 2 seringas eletricas 10.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Remodelação de Psiquiatria de Internamento 141.450 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Instalação e remodelação do sistema  de distribuição de gases  medicin 97.920 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Abertura de Centro de Apoio à  Fertilidade 15.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

3 equipamentos ‐ ventilador de pressão positiva 45.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

 segurança contra  incêndios 320.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Substituição do equipamento de Electroencalografia que se encontra o 29.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Centrífuga  refrigeradora para a Unidade de Chaves 18.450 € 0 € 0 € Fundos  próprios

1 bilirrubinometro capilar 3.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Sonda  de criobiópsia 18.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

2 Reanimadores com peça  em T 2.500 € 2.500 € 0 € Fundos  próprios

Criostato para  S. Anatomia Patológica  da Unidade de Vila Real e Chaves 41.820 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Electrocautério que dê para pleuroscopia e broncofibroscopia  + Videob 22.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

1 Incubadora de transporte 20.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

2 mesas de registo com abertura frontal e extração de ar forçada para  o 73.800 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Mobiliário e Equipamento administrativo diverso 15.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Beneficiação da Piscina do S. de Fisiatria 5.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

6 Ecógrafo com Sondas + 1 ecografo portátil 50.000 € 60.000 € 205.000 € Fundos  próprios

Fixador C‐Clamp 12.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

3 Conjuntos de Micropipetas Automáticas de 10 uL, 20 ul, 100 ul, 250ul  8.535 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Mesa  Tração Vertical + Marquesa elevatória electrica + Mesa Telecoma 70.000 € 290.000 € 0 € Fundos  próprios

Equipamento para  o SU (1 cofre, 3 relógios  com cronómetro, 3 quadros  r 3.600 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Equipamento S.M.Intensiva (1 Elevador portátil + 1 Cicloergometro + 3 v 12.500 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Artromotor (Vila Real e Chaves) 75.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

1 sistema  de esterilização do ar nas salas de broncologia 20.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios

Remodelação e beneficiação das instalações da Unidade de Hemodiáli 1.000.000 € 0 € 0 € Fundos  próprios



plano de atividades, investimentos e orçamento – 2018 

 
 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código/Designação Previsto 2018 Previsto 2019 Previsto 2020 Financiamento

Câmara  de Fluxo Laminar 0 € 12.300 € 0 € Fundos próprios

3 Microscópios  Óticos 0 € 60.000 € 0 € Fundos próprios

1 OCT 0 € 35.000 € 0 € Fundos próprios

Hotte exaustor com filtros EPA incorporados 0 € 12.000 € 0 € Fundos próprios

1 aparelho de crioterapia  endobronquica 0 € 10.000 € 0 € Fundos próprios

Mamografo para Unidade de Chaves 0 € 100.000 € 0 € Fundos próprios

Sistema  de Prescrição online de Citóstáticos 0 € 70.110 € 0 € Fundos próprios

Intensificador de imagem para a  Unidade de Chaves e Vila Real 0 € 200.000 € 0 € Fundos próprios

Torre de Laparoscopia  com câmaras e laparoscopios 0 € 75.000 € 0 € Fundos próprios

1 bilirrubinometro transcutaneo 0 € 3.000 € 0 € Fundos próprios

Sequênciador 0 € 30.000 € 0 € Fundos próprios

Reabilitação do Bloco de Partos 0 € 200.000 € 0 € Fundos próprios

8 Oxímetros de Pulso + 1 saturimetro portátil;  5.000 € 0 € 0 € Fundos próprios

Remodelação do Serviço de Imagiologia  da  Unidade de Chaves e de Vila 0 € 24.600 € 73.800 € Fundos próprios

Desenvolvimento de interfaces dos softwares do S. Imunohemoterapia 20.000 € 0 € 0 € Fundos próprios

Aparelho de inclusão em parafina 0 € 14.760 € 0 € Fundos próprios

Motores/Serra para  o Bloco Operatório (Vila Real e Chaves) 0 € 8.000 € 0 € Fundos próprios

Micromotor 0 € 5.000 € 0 € Fundos próprios

Torre de Artroscopia  e material 0 € 70.000 € 0 € Fundos próprios

artroscopio de pequenas articulações (Lamego) 0 € 40.000 € 0 € Fundos próprios

Upgrade do Acelerador Linear Existente 0 € 0 € 670.000 € Fundos próprios

Sala  híbrida  angiografo, bloco operatório de Vila  Real 0 € 0 € 1.000.000 € Fundos próprios

Sistema  de segurança transfusional 0 € 0 € 46.740 € Fundos próprios

Climatização dos Serviços de Internamento da  Unidade de Vila  Real 0 € 0 € 200.000 € Fundos próprios

Ampliação e remodelação das instalações físicas da  Hemodiálise de do 0 € 0 € 1.000.000 € Fundos próprios

Elevador de acesso ao piso 1 do pavilhão das consultas de Medicina  Int 0 € 0 € 50.000 € Fundos próprios

Equipamento de Hipotermia  Terapêutica  ‐ S Medicina  Intensiva 0 € 0 € 8.000 € Fundos próprios

Aparelho de coloração de lâminas para  histologia 0 € 0 € 33.210 € Fundos próprios

2 Microtomos rotativos tipo minote +  2 processadores de tecidos + Estu 0 € 0 € 110.090 € Fundos próprios

Digitalização do Serviço de Anatomia Patologica 0 € 0 € 49.000 € Fundos próprios

1 fonte de eletrocoagulação a plasma argun 0 € 0 € 15.000 € Fundos próprios

Ecocardiógrafo básico 0 € 0 € 40.000 € Fundos próprios

4 equipamentos para  administração de oxigénio por alto fluxo (Internam 0 € 0 € 10.000 € Fundos próprios

Humanização da área de internamento 0 € 0 € 60.000 € Fundos próprios

Equipamento para  Monitorização contínua  glicose e administração de i 0 € 0 € 42.000 € Fundos próprios

1 Perimetro 0 € 0 € 20.000 € Fundos próprios

Estação Satélite para  Sistema de Análise de Citogenética 0 € 0 € 47.000 € Fundos próprios

Equipamento de microarray 0 € 0 € 120.000 € Fundos próprios

16 camas para  o S Medicina  Intensiva (Intensivos e intermédios) 0 € 0 € 40.000 € Fundos próprios

14.491.534 € 4.299.610 € 3.868.840 €
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____________________________________________________________________________ 

8 – projeções económico-financeiras 
____________________________________________________________________________ 
 

Pressupostos e Metodologia: Na elaboração das projeções económico-financeiras previsionais foram tidos como 

pressupostos as orientações fixadas pela Tutela, designadamente: 

 

 Os termos de referência para a contratualização hospitalar elaborado pela ACSS – Contrato-Programa 2017 (na 

data de elaboração do PAO 2018 ainda não são conhecidos os termos de referência para contratualização 

hospitalar para 2018); 

 

 As instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2018 divulgadas pela DGO através de Ofício 

Circular n.º 3708 de 7 de agosto de 2017 e pelo Oficio n.º 7962/2017/DFI/UOC/ACSS, através do qual é 

comunicado o valor do adiantamento previsto, e um conjunto de regras e procedimentos internos considerados na 

elaboração das projeções económico-financeiras; 

 

 A estrutura patrimonial previsional para do ano de 2019 inclui a inclusão de excedente de revalorização de 

32.000.000 Euro pela inclusão do valor dos edifícios (Unidade Hospitalar de Vila Real) sobre o controlo do 

CHTMAD, nos termos da aplicação do SNC AP; 

 

 Igualmente, considera-se a realização de aumento de capital pelo acionista único Estado Português até ao final do 

corrente exercício (2017) e o final do exercício de 2018 no montante 18.000.0000 Euro; 

 

 Como pressuposto para a redução de dívida foi considerando o recebimento de créditos em mora da ARS Norte 

de valor de prestações de serviços a migrantes, bem como do recebimento dos valores em créditos sobre os 

subsistemas de saúde públicos. 

 

 

A projeção económico-financeira, partiu do histórico da Instituição e considerou as linhas orientadoras do Ministério 

da Saúde, tendo sido elaborada tendo em conta a racionalização de meios humanos, estruturais e financeiros, mas 

também a necessidade de dar resposta ao plano de produção delineado. 

As projeções apresentadas para 2018 assentam em determinadas premissas que não se verificando podem 

comprometer os resultados esperados. 
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8.1. Balanço previsional  

 

8.1.1. Balanço previsional / Ativo 

 

 

 

 

8.1.2. Balanço previsional / Passivo 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

  Ativo

  Ativo Não Corrente 59.121.893,16 61.540.543,92 85.662.721,13 86.802.252,13

  Ativos fixos tangíveis 59.121.893,16 61.540.543,92 85.662.721,13 86.802.252,13

  Ativo Corrente 48.009.197,13 48.009.197,13 39.992.219,25 37.444.165,96

  Inventários 3.068.620,19 3.068.620,19 2.991.904,69 2.917.107,07

  Clientes 18.646.914,10 18.646.914,10 15.849.876,99 13.865.825,44

  Adiantamentos a fornecedores 69.966,49 69.966,49 69.966,49 69.966,49

  Estado e outros entes públicos 212.887,93 212.887,93 212.887,93 212.887,93

  Outras contas a receber 25.408.258,91 25.408.258,91 19.056.194,18 14.292.145,64

  Diferimentos 175.736,11 175.736,11 957.761,80 5.219.801,81

  Caixa e depósitos bancários 426.813,40 426.813,40 853.627,18 866.431,59

  Total do  Ativo 107.131.090,29 109.549.741,05 125.654.940,38 124.246.418,09

2017 2018 2019 2020

  Capital Próprio

  Capital 73.453.000 80.453.000 80.453.000 80.453.000

  Outros fundos patrimoniais

  Reservas legais 1.680.977 1.680.977 1.680.977 1.680.977

  Outras reservas 2.484.307 2.484.307 2.484.307 2.484.307

  Excendente de revalorização 32.000.000 32.000.000

  Resultados transitados ‐58.220.222 ‐69.347.689 ‐80.434.830 ‐78.647.574

  Resultado líquido do período ‐11.127.467 ‐10.997.141 ‐9.209.885 ‐8.070.355

  Total do  Capital Próprio  (CP) 8.270.595 4.273.454 26.973.569 29.900.355

  Passivo

  Passivo  Não  Corrente 5.416.208 5.416.208 5.416.208 5.416.208

  Provisões 5.416.208 5.416.208 5.416.208 5.416.208

  Passivo  Corrente 93.534.287 99.950.078 93.265.163 88.929.854

  Fornecedores 29.358.748 34.956.395 28.839.026 23.792.196

  Adiantamentos de clientes 21.495.245 21.495.245 17.733.577 14.630.201

  Estado e outros entes públicos 2.487.485 2.487.485 2.611.859 2.742.452

  Outras contas a pagar 15.409.477 15.409.477 14.639.004 13.907.053

  Diferimentos 24.783.331 25.601.475 29.441.696 33.857.951

  Total do  Passivo 98.950.495 105.366.287 98.681.371 94.346.063

  Total do  CP  e do  Passivo 107.221.090 109.639.741 125.654.940 124.246.418



plano de atividades, investimentos e orçamento – 2018 

 
 

35

8.1.3. Demonstração de Resultados Previsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Estimado
2018 2019 2020

61 CMVMC 30.535.998 31.571.010 32.044.575 32.365.021

62 FSE's 22.145.801 21.957.921 22.287.290 22.510.163

64 Custos com pessoal 73.468.907 74.840.570 75.963.178 76.722.810

65 Outros custos operacionais 52.201 50.000 50.750 51.258

66 Amortizações e ajustamentos 5.659.731 7.070.843 7.176.906 7.248.675

68 Custos financeiros 540.092 10.000 10.150 10.252

69 Custos extraordinários 294.609 0

86 Imposto s/ rendimento 25.737 25.737 25.737 25.995

88 RLE ‐11.127.467 ‐10.997.141 ‐9.209.885 ‐8.070.355

121.595.608 124.528.941 128.348.702 130.863.818

72 Prestações serviços 116.700.000 120.158.941 123.162.914 125.626.173

73 Proveitos suplementares 36.761 70.000 71.050 71.761

74 Subsídios exploração 410.982 400.000 406.000 410.060

76 Outros proveitos operacionais 2.352.599 2.200.000 2.530.000 2.555.300

78 Proveitos financeiros 153.925 200.000 203.000 205.030

79 Proveitos extraordinários 1.941.342 1.500.000 1.950.000 1.969.500

121.595.608 124.528.941 128.322.964 130.837.823

Margem Bruta 12.695.095 13.747.361 15.155.161 16.538.342

Margem Bruta (% CMVMC) 42% 44% 47% 51%

Resultados Operacionais ‐12.362.296 ‐12.661.404 ‐11.352.735 ‐10.234.633

Resultados Financeiros ‐386.168 190.000 192.850 194.779

Resultados Extraordinários 1.646.733 1.500.000 1.950.000 1.969.500

Custos Operacionais 131.862.638 135.490.344 137.522.700 138.897.927

Proveitos Operacionais 119.500.342 122.828.941 126.169.964 128.663.293

Peso PS/total proveitos 98,28% 98,63% 98,32% 98,34%

Peso Custos Op./Prov. Op. 110,34% 110,31% 109,00% 107,95%

EBITDA ‐6.702.565 ‐5.590.560 ‐4.175.829 ‐2.985.958

Custos  Totais 132.697.338 135.500.344 137.532.850 138.908.178
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8.1.4. Demonstração dos fluxos de caixa previsional 

 

 

Estimado 2017 2018 2019 202

  Método Directo

  Fluxos de Actividades Operacionais -3.954.710,78 4.344.379,24
  Recebimentos (+): 137.265.056,57 137.483.724,99 140.926.513,54 143.040.411,24
  Contrato-programa (produção) 102.212.205,06 107.322.815,31 110.542.499,77 112.200.637,27

  Dívidas de Terceiros (outras entidades) 7.981.805,30 8.221.259,46 8.303.472,05 8.428.024,13

  Contrato-Programa (convergência/custos de contexto)

  Incentivos 4.531.689,85 5.366.140,77 5.366.140,77 5.446.632,88

  Subsídios à Exploração

  Taxas Moderadoras (R) 2.412.000,00 2.484.360,00 2.484.360,00 2.521.625,40
  Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) 20.127.356,37 14.089.149,46 14.230.040,95 14.443.491,57

  Pagamentos (-): -133.770.148,37 -134.050.308,79 -137.140.547,89 -139.197.656,11
  Fornecedores e outros c/c -43.540.996,97 -54.145.816,91 -56.853.107,76 -57.705.904,37

  Custos com Pessoal -65.133.193,64 -67.356.513,00 -68.366.860,20 -69.392.363,10

  Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais

  Outros (inclui outros operac. e extraord.) -25.095.957,76 -12.547.978,88 -11.920.579,94 -12.099.388,64

  Fluxos de Actividades Operacionais 3.494.908,20 3.433.416,20 3.785.965,65 3.842.755,13

  Fluxos de Actividades de Investimento -349.223,10 -5.356.349,34
  Recebimentos provenientes de (+): 90.158,90 90.158,90 90.158,90 91.511,28
  Investimentos Financeiros

  Imobilizações Corpóreas

  Imobilizações Incorpóreas

  Subsídios ao Investimento

  Juros e Proveitos Similares 90.158,90 90.158,90 90.158,90 91.511,28

  Dividendos

  Outros

  Pagamentos respeitantes a (-): -696.186,54 -9.899.091,32 -2.379.091,32 -2.414.777,69
  Investimentos Financeiros -29.091,32 -29.091,32 -29.091,32 -29.527,69

  Imobilizações Corpóreas -667.095,22 -9.870.000,00 -2.350.000,00 -2.385.250,00

  Imobilizações Incorpóreas

  Fluxos de Actividades de Investimento -606.027,64 -9.808.932,42 -2.288.932,42 -2.323.266,41

  Fluxos de Actividades de Financiamento 1.188.029,90 11.970,10
  Recebimentos provenientes de (+): 13.503.870,00 7.003.870,00 3.870,00 3.928,05
  Empréstimos Obtidos

  Aumentos de Capital e P. Suplementares 13.500.000,00 7.000.000,00

  Subsídios e Doações 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.928,05

  Vendas de Acções Próprias

  Cobertura de prejuízos

  Pagamentos respeitantes a (-): -537.475,63 0,00 0,00 0,00
  Empréstimos Obtidos

  Amortizações de Contratos de Leasing

  Juros e Custos Similares -537.475,63

  Dividendos

  Reduções de Capital e P. Suplementares

  Aquisição de Acções Próprias

  Fluxos de Actividades de Financiamento 12.966.394,37 7.003.870,00 3.870,00 3.928,05

  Variação de Caixa e seus equivalentes 15.855.274,93 628.353,78 1.500.903,23 1.523.416,78
  Caixa no início do período 2.618.046,77 426.813,40 426.813,40 853.627,18

  Caixa no f im do período 426.813,40 426.813,40 853.627,18 866.431,59

TOTAL 18.046.508,30 628.353,78 1.074.089,45 1.510.612,37
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