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1. Enquadramento  

A presente proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2021 (PAO2021) foi elaborada em 

contexto de agravamento da pandemia de COVID-19 no mês inicial do ano, num momento de 

elevada complexidade e incerteza, mas procura traduzir algumas das alterações aplicadas à 

organização e prestação de cuidados, no HGO, de modo a dar resposta à pressão a que tem sido 

sujeito. 

O HGO, para além da assistência direta às populações dos concelhos de Almada e Seixal, dá 

resposta às necessidades dos doentes referenciados, cada vez em maior número, pelos centros 

hospitalares da Península de Setúbal, como hospital de “fim de linha” e urgência polivalente, 

sendo também procurado pelas populações e hospitais de outras regiões, em particular do Sul 

do país. 

O Hospital integra(va) o grupo de instituições EPE abrangidas pelo projeto de devolução de 

competências gestionárias, a par com a garantia de financiamento operacional mais adequado, 

projeto esse do qual não voltou a conhecer qualquer evolução desde há mais de um ano atrás. 

Facto que se lamenta, uma vez que o Conselho de Administração considera absolutamente 

fundamental que o HGO recupere a autonomia de gestão e lhe seja confiada capacidade de 

decisão para assegurar a gestão corrente e a gestão estratégica da sua atividade assistencial, seja 

ao nível das necessidades em recursos humanos, seja ao nível dos principais investimentos. 

Um conjunto significativo de objetivos que se procurará atingir está dependente de o HGO 

conseguir captar e fixar os Recursos Humanos necessários, garantindo a sua sustentabilidade a 

curto e médio prazo. É fundamental assegurar a renovação do corpo clínico, estabilizar a sua 

situação contratual e deter as condições organizacionais e gestionárias para o poder motivar e 

incentivar de forma alinhada com a estratégia de Melhoria do Acesso. 

Espera-se o apoio da Tutela na concretização de medidas de caráter excecional que permitam ao 

HGO sair da situação muito crítica em matéria de recursos humanos, em particular de Anestesia 

e Pediatria, de modo a melhorar a acessibilidade aos cuidados cirúrgicos e os indicadores de 

acesso e dos tempos de resposta. 

Aos Profissionais, ter-se-á que reconhecer o enorme esforço desenvolvido em especial durante 

os meses mais graves da pandemia e potenciar a sua motivação através de um diagnóstico mais 

rigoroso dos fatores condicionantes à sua retenção e compromisso com o HGO. 

Finalmente, as condições de atendimento dos Utentes e de trabalho deficitárias, agora agravadas 

pela pandemia, poderão a médio prazo ser resolvidas com a ampliação do HGO, incluindo a 

construção de um Novo Edifício de Ambulatório (NEA), proposta superiormente no passado dia 

8 de março, e que carece agora de grande avanço na preparação da adaptação funcional 

consequente do atual edifício do HGO, bem como dos documentos concursais indispensáveis, e 
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na garantia do apoio da tutela com vista à obtenção do financiamento público adicional 

necessário ao lançamento de um concurso público internacional. 

A necessidade inadiável de recuperação das infraestruturas gerais e assistenciais do HGO poderá 

agravar ainda mais esta situação, pelo que, se tornará imprescindível um novo olhar e maior apoio 

dos órgãos de tutela. 

 Visão, Missão e Valores 

Missão 

O Hospital tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos 

no âmbito das responsabilidades e capacidades, dando execução às definições de política de 

saúde a nível nacional e regional, aos planos estratégicos e às decisões superiormente aprovadas. 

O Hospital, no cumprimento da sua missão, assegura, a cada doente, os cuidados que 

correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e, numa lógica 

de governação clínica, promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo as 

áreas de ensino, formação e investigação, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o 

primado do doente. 

 

Visão 

A visão do HGO é constituir-se como instituição de referência, consolidando as suas áreas de 

excelência e a prestação de cuidados de qualidade e em ambiente organizado, assegurando a 

sustentabilidade e a acessibilidade, bem como, a satisfação de colaboradores e utentes.  

No curto prazo, haverá que assegurar, mediante o trabalho do Grupo de Trabalho multidisciplinar 

já constituído, o avanço do projeto de requalificação funcional e do Novo Edifício de Ambulatório 

(NEA), o que implica a preparação das peças concursais necessárias, a reprogramação funcional 

do atual edifício, o avanço do projeto do NEA, e a intervenção para adaptação funcional do atual 

edifício, das necessidades de (re)equipamento clínico e não clínico, bem como da fiscalização de 

obra a levar a cabo, com o consequente pedido de reforço de capital estatutário à tutela, e 

autorização de despesa, que habilitem o HGO a lançar o concurso público internacional. 

Em paralelo, o HGO tem que inovar na sua capacidade interna de gestão clínica, quer ao nível do 

acesso à Urgência e Consulta Externa, articulando-se com os CSP no sentido de melhor gerir o 

fluxo de procura que lhe é dirigido, quer ao nível da resolutividade cirúrgica e da gestão do 

internamento, com maior aposta na diminuição das demoras médias, redução dos internamentos 

desadequados e melhor articulação com a RNCCI. Os tempos de resposta garantidos terão de ser 

cumpridos e terá que haver uma modernização da gestão interna do acesso a nível dos MCDT. 

A médio e longo prazo, o HGO necessitará de melhorar a sua posição competitiva, para manter e 

ganhar, tanto a confiança dos utentes, como dos colaboradores, face à mobilidade crescente e 
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necessidade de renovação de alguns grupos profissionais. Deve tornar-se um hospital moderno, 

eficiente, com uma grande aposta na qualidade e na inovação. Também a área de referência 

deverá crescer, essencialmente, por força do aumento da diferenciação e otimização da 

capacidade instalada. O caminho da integração com os cuidados de saúde primários e cuidados 

continuados deverá ser aprofundado. 

 

Valores 

No desenvolvimento da sua atividade, o Hospital e os seus colaboradores regem-se pelos 

seguintes valores: 

 Cultura de prestação de serviço público; 

 Colocação do doente/utente no centro do universo da prestação dos cuidados de saúde; 

 Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar; 

 Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 

 Promoção da organização; 

 Cultura e promoção da qualidade; 

 Conservação do património e proteção do meio ambiente; 

 Eficiência na utilização dos recursos. 

 Caraterização do Hospital 

O HGO classifica-se como hospital central que presta cuidados de saúde diferenciados à 

população dos concelhos de Almada e Seixal, desenvolvendo ainda atividades de investigação e 

formação, pré e pós-graduada de profissionais de saúde. 

O HGO desenvolve a sua atividade num conjunto vasto de valências, repartidas pelas linhas de 

atividade principais, conforme a Tabela seguinte.  

Valências por linha de atividade 

Valência Internamento 
Cirurgia de 

Ambulatório 

Consulta 

externa 

Hospital de 

Dia 
Urgência 

Técnicas 

(MCDT) 

Anatomia Patológica      

Anestesiologia      

Angiologia e Cirurgia Vascular      

Berçário      

Cardiologia      

Cirurgia Geral      

Cirurgia Maxilo-Facial      

Cirurgia Pediátrica      

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética      

Cuidados Paliativos      

Dermato-Venereologia      
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Valência Internamento 
Cirurgia de 

Ambulatório 

Consulta 

externa 

Hospital de 

Dia 
Urgência 

Técnicas 

(MCDT) 

Doenças Infecciosas (Infecciologia)      

Endocrinologia e Nutrição      

Gastroenterologia      

Ginecologia      

Hematologia Clínica      

Imunohemoterapia      

Medicina da Dor      

Medicina do Trabalho      

Medicina Física e Reabilitação      

Medicina Interna      

Medicina Nuclear      

Nefrologia      

Neonatologia      

Neurocirurgia      

Neurologia      

Neurorradiologia      

Nutrição e Dietética      

Obstetrícia      

Oftalmologia      

Oncologia Médica      

Ortopedia      

Otorrinolaringologia      

Patologia Clínica      

Pediatria      

Pneumologia      

Procriação Medicamente Assistida      

Psicologia      

Psiquiatria      

Psiquiatria da Infância e Adolescência      

Radiologia      

Reumatologia      

Urologia      

Unidade de Hospitalização Domiciliária      

Unidade de Cuidados Intermédios (nível II)      

Unidade AVC      

Unidade de Coronários      

UCI Neonatologia (nível III)      

UCI Pediatria (nível III)      

UCI Polivalente (nível III)      

Meios Extra Hospitalares - VMER        

Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)      
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Valência Internamento 
Cirurgia de 

Ambulatório 

Consulta 

externa 

Hospital de 

Dia 
Urgência 

Técnicas 

(MCDT) 

Via Verde Coronária (com Card. de Intervenção)      

Via Verde Sépsis      

 

O HGO tem reconhecidos 2 Centros de Referência (CRe): CRe na área de Oncologia de Adultos — 

Cancro do Reto, reconhecido no Despacho nº 9414/2016 de 22 de Julho e o CRe de 

Neurorradiologia de intervenção, reconhecido no Despacho n.º 6669/2017 e retificado pela 

Declaração de Retificação 530/2017 de 8 de Agosto. É ainda Centro de Tratamento de Hipertensão 

Pulmonar de Adultos, na sequência da apreciação da candidatura apresentada, de acordo com a 

Norma nº 4/2018, de 19 de janeiro, conforme ofício da DGS de 19/07/2019.  

O HGO realiza transplante renal e transplante de córnea. 

 Caraterização da área de influência 

A área de influência direta do Hospital Garcia de Orta é composta pela população de Almada e 

Seixal. 

O HGO iniciou a sua atividade em 1991 e tinha como área de influência os concelhos de Almada, 

Seixal e Sesimbra, correspondendo a 295.941 habitantes. Entre o ano de 1991 e o ano 2011 

verificou-se um acréscimo considerável de população: o concelho de Almada registou um 

crescimento de 14,7%, o concelho do Seixal verificou um aumento populacional de 35,4% e o 

concelho de Sesimbra registou um crescimento de 81,7%, correspondendo, no total dos 3 

concelhos, a mais 85.858 residentes (+29%), em 10 anos. 

Em 2013, tendo em vista a distribuição mais equitativa da população pelas estruturas hospitalares, 

os Hospitais da Península de Setúbal viram as suas áreas de influência direta redefinidas e o HGO 

passou a servir a população residente nos concelhos de Almada e Seixal, prestando assistência 

direta a 332.299 habitantes, a que podem acrescer os que resultam do estatuto de Hospital 

Central (na área da Neurocirurgia, por exemplo). 

Atualmente estima-se que o Hospital dê resposta direta a cerca de 336.000 habitante (dados 

PORDATA, 2020), o que representa um aumento continuado da população que serve. 
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 Organigrama 

 

NOTA: No organigrama é referido Fiscal Único e não Conselho Fiscal, porque decorre do Regulamento aprovado antes da mais recente alteração 

legislativa. O Regulamento Interno encontra-se em fase de revisão. 

 Linhas estratégicas 2021 

Em 2021, o Conselho de Administração pretende dar continuidade ao Plano Estratégico definido 

para o triénio 2019-2021, em conformidade com a Missão, Visão e Valores do Hospital Garcia de 

Orta, EPE e com as orientações dos Ministérios da Saúde e das Finanças. 

 A visão estratégica do CA preconiza uma Instituição sustentável no domínio económico, 

financeiro, social e ambiental, tendo por base o contexto passado, presente, assim como os novos 

desafios que se colocam decorrentes da atual situação associada à pandemia COVID-19, e assenta 

nos seguintes vetores: 

1. Centralidade no doente e Melhoria do Acesso 

2. Valorização e envolvimento dos profissionais 

3. Qualidade e Segurança 

4. Eficiência operacional e sustentabilidade 
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5. Inovação organizacional 

6. Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

Tendo presente os vetores de orientação referidos, é imperioso, para o HGO, manter a sua carteira 

de serviços; reforçar a atividade realizada em ambulatório e as respostas de proximidade; 

robustecer as áreas clínicas, estratégicas, que garantem a resposta às necessidades em saúde da 

população e ter capacidade de atrair e qualificar os recursos humanos de que necessita. 

Para cada Eixo Estratégico, foi definido um conjunto de prioridades, projetos e tarefas a 

desenvolver, com tradução nas áreas operacionais, clínicas e não-clínicas. 

 Análise Swot 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

•Inovação tecnológica no diagnóstico e tratamento em várias áreas assistenciais 

(Medicina Nuclear, Angiografia, Radiologia e Neurorradiologia e Oftalmologia) 
•Elevada dependência do financiamento através do Contrato-Programa  

•Qualificação e motivação Profissional 
•Aumento do número e diversidade de doentes sujeitos a tratamentos 

dispendiosos e sem adequado financiamento 

•Elevada produtividade dos recursos humanos, na comparação com o 

benchmarking  

• Insuficiência de recursos humanos especializados nalgumas áreas profissionais 

(anestesiologia, pediatria..) 

•Centros de referência reconhecidos pela DGS e áreas de excelência e de elevada 

diferenciação com potencial de atratividade 

• Multiplicidade dos regimes de contratação de pessoal e das formas de 

remuneração 

•Metodologias de Qualidade e Segurança implementadas (CHKS, ISSO 9000, ACSA) 
•Dificuldade de acesso a algumas especialidades e consequente crescimento das 

listas de espera (consulta, cirurgia e MCDT) 

•Forte aposta na ambulatorização dos cuidados •Saturação de instalações em geral, e, em particular, nas áreas de ambulatório 

•Aposta nas alternativas à hospitalização clássica (Hospitalização Domiciliária) 
•Sobreprocura do serviço de urgência com elevado peso de doentes não urgentes 

ou pouco urgentes 

•Modelo de Contratualização Interna  
•Fragilidade ao nível de sistemas de articulação entre Serviços Corporate, 

internamente 

•Informatização crescente de todas as áreas e em particular das áreas clínicas 
  

Oportunidades Ameaças 

•Novos modelos organizativos e de gestão (CRI e CRe) 

•Ausência de Política de Recursos Humanos no SNS (pouca atratividade 

remuneratória, desigualdade face ao tratamento de recursos contratados via 

prestação de serviços, ou estagnação na revisão de carreiras, por exemplo) e 

escassez de oferta de profissionais nalgumas áreas/especialidades 

•Reforço da autonomia de gestão 

•Modelo de financiamento dos Hospitais desadequado face à realidade 

(financiamento de patologia CRe em Centros não reconhecidos; Terapêuticas 

invovadoras) 

•Construção do novo edifício de ambulatório (NEA) 

•Excessiva burocracia na tramitação de vários processos, designadamente, de 

compras e contratações, verificando-se que o CCP não se coaduna com a dinâmica 

do SNS 

•Possibilidade de investimento em equipamento e tecnologia •Abertura de instituições de saúde privadas na área de influência do hospital 

•Parcerias com outras Entidades, tendo em vista a melhoria da relação com os 

cuidados de saúde primários, hospitais e rede de cuidados 

•Pandemia COVID-19, que coloca limitações ao regular funcionamento dos 

Hospitais, agravando custos operacionais e agravando a capacidade de resposta 

(TMRG) 
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2. Linhas Estratégicas, objetivos e projetos relevantes correspondentes 

 Centralidade no doente e Melhoria do Acesso 

Neste âmbito, pretende-se, sobretudo, reforçar a comunicação entre 

doentes/familiares/profissionais, desde o momento da admissão, promover um percurso clínico 

integrado do doente dentro do HGO e na articulação com os outros níveis de cuidados, simplificar 

e desburocratizar os circuitos internos que o utente tem que percorrer no Hospital e desenvolver 

o projeto do Balcão 360º, como ponto único de contacto do doente no Hospital, assegurando a 

marcação coordenada de consultas médicas e não-médicas, exames e outro tipo de atos de que 

os doentes necessitem. 

No domínio do Acesso, o maior desafio que se enfrenta é o da otimização da resposta do HGO 

em função da procura para primeira consulta hospitalar, cirurgia ou MCDT. 

Se houver reforço de recursos na área da Anestesia – fator que não depende exclusivamente do 

Hospital – será potenciada a programação e agendamento cirúrgicos, de modo a permitir a 

redução dos tempos de espera para cirurgia. Era objetivo do HGO que, no final de 2021, não 

houvesse doentes à espera de marcação de 1ª consulta há mais de 1 ano, nem em LIC há mais de 

1 ano, objetivo este que, atendendo aos dados de partida e à situação pandémica (que implicou 

e implica condicionalismos vastos no Bloco Operatório central e na Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório), se revela porventura demasiado ambicioso. 

Dada a carência de anestesiologistas, com comprometimento da atividade cirúrgica, o HGO prevê 

a manutenção do recurso a subcontratação de serviços cirúrgicos ou a contratação de salas 

cirúrgicas no exterior, para acesso às especialidades com maiores LIC e mais doentes fora do 

TMRG, de forma a dar cumprimento às orientações da Tutela, em matéria de Acesso, em concreto 

recorrendo às instalações do Hospital dos SAMS e da Clínica São João de deus, tal como sucedeu 

no final de 2020. 

Em 2021, promove-se a ambulatorização de cuidados, nomeadamente através da Unidade de 

Hospitalização Domiciliária e das respostas de Telesaúde, e, no domínio do Medicamento, através 

do alargamento do programa Pharmaccess. 

Pretende-se ainda, com articulação com a ARSLVT e o ACES Almada/Seixal, favorecer a adequação 

do acesso às urgências, reduzindo a proporção dos verdes e azuis, bem como reorganizar a gestão 

clínica na admissão ao internamento com proveniência da urgência. 

Em paralelo, urge procurar melhor resposta, quer por parte da RNCCI, como da Segurança Social, 

com vista à redução dos dias de protelamento de alta que tanto penalizam a demora média do 

HGO e RNSM, e a continuidade de cuidados, através do projeto interno de melhoria da demora 

média. 
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No domínio da saúde mental, terá que se consolidar o trabalho de procura de soluções, na 

comunidade, já iniciado com as duas Câmaras Municipais, em articulação com o HGO, das 

respostas para as situações complexas dos doentes mentais crónicos, prevendo-se concretizar 

uma nova resposta em Almada na área do Hospital de Dia de Psiquiatria (alternativo a 

internamento). 

O HGO está também empenhado, para além do estreitamento da colaboração com as autarquias, 

em promover a captação de financiamento para os projetos de investimento através de mecenato 

e mecanismos similares, através do Gabinete para a Promoção do Investimento e Parcerias.  

 Valorização e envolvimento dos profissionais 

Considera-se essencial aumentar o nível de confiança dos profissionais nos serviços de apoio, 

bem como o desenvolvimento de funcionalidades de interação entre os profissionais e a 

instituição através de meios eletrónicos / digitais, visando a melhoria da comunicação e o 

envolvimento dos profissionais. 

A promoção da conciliação da sua vida profissional e familiar é um desiderato, mais ainda na atual 

realidade social e económica, que resulta da situação epidemiológica. 

Ao nível das qualificações dos profissionais e condições de trabalho, haverá enfoque na formação 

específica para os vários grupos profissionais e no fomento de projetos de investigação clínica / 

científica, também suportados pelos investimentos técnicos e tecnológicos, dos últimos anos. 

 

 Qualidade e Segurança 

No domínio da Qualidade, é prioritário ajustar o quadro dos RH do HGO às necessidades e 

dotações seguras, assim como manter a acreditação CHKS e garantir a Certificação ISO 9001. 

Nas áreas clínicas, o HGO pretende desenvolver projetos estimulantes, como seja a candidatura a 

novos Centros de Referência (Transplante Renal), ou na área do Medicamento, o da sua 

rastreabilidade, o da identificação completa da terapêutica administrada e a qualificação da 

prescrição. Será dado ênfase à redução do risco de infeção hospitalar e à política de adequada 

antibioterapia. 

 

 Eficiência operacional e sustentabilidade 

O principal objetivo, neste domínio, é o de o HGO se manter na liderança da eficiência 

operacional, em termos do benchmarking dos hospitais do Grupo D, apesar da pandemia. 

Tal exige medidas na área clínica e não clínica, estando sempre subjacente uma necessidade de 

rigor orçamental. Assim, será exigido um modelo de negócio sustentável, pelo que além de 
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aumentos de procura geradores de financiamento acrescido, será necessário manter uma gestão 

rigorosa dos recursos, quer materiais, mas sobretudo, do capital humano, de modo a garantir 

níveis de produtividade equiparáveis aos obtidos pelos melhores hospitais do grupo D. 

No domínio não clínico, há a referir o reforço da Auditoria Interna e do follow-up das auditorias 

já realizadas, bem como o trabalho de melhoria da faturação do Contrato-programa (em especial 

no que se prende com os programas de saúde), a diversificação de fontes de financiamento e o 

trabalho de recuperação de taxas moderadoras. Em paralelo, será desenvolvida a contabilidade 

de gestão. 

 

 Inovação organizacional 

Neste domínio, a qualificação da gestão é uma aposta séria na qual o HGO está empenhado. 

Para tal, está a promover: 

 O processo de contratualização interna com todos os serviços, com base num modelo 

estruturado e coerente com o Contrato-Programa do Hospital e abarcando as várias áreas 

de recursos envolvidos na atividade assistencial (recursos humanos, investimento, 

compras, investigação e formação). 

 A constituição e consolidação de CRI, na Dermatologia (deliberada no dia 5 de março de 

2021), Otorrinolaringologia, e Medicina Nuclear, mas também na área da Imagem ou da 

Gastrenterologia. 

 A concretização dos trabalhos em curso de desmaterialização de processos (no domínio 

clínico, nomeadamente, dos MCDT, das prescrições de Transportes de doentes, dos 

pedidos de produtos de apoio, ou da emissão de Termos de Responsabilidade), ou 

administrativo (modelos de acompanhamento para controlo da faturação do contrato-

programa ou gestão da assuduidade dos RH, por exemplo) . 

 A estabilização do circuito do agendamento cirúrgico, com standardização de processos; 

 O trabalho da equipa SAGI (Serviço de Apoio à Gestão de Internamento), cujo objetivo é 

a melhoria da gestão de camas nos serviços (admissões e altas) e a redução de demora 

média, com recurso também à metodologia LEAN. 

 O estabelecimento de circuitos de acesso e de circulação de doentes, no ambulatório. Este 

processo foi iniciado, durante a 1ª vaga de pandemia COVID-19, e deve ser reforçado, 

tendo em vista a definição de regras claras de circulação e de distanciamento físico de 

doentes, familiares e profissionais. Prevê-se ainda a entrada em funcionamento de um 

Balcão de Acolhimento e a implementação de um sistema de gestão de visitas e nova 

sinalética para o espaço da consulta externa e dos exames. 

 A desburocratização de circuitos (através da promoção da gestão documental, e do 

desenvolvimento de workflows de pedidos e aprovações). 
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 Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

Por fim, é absolutamente essencial, em 2021, e face aos baixíssimos níveis de Investimento 

executados na última década, continuar o plano de qualificação de I&E e, portanto, das condições 

de trabalho e hoteleiras, pelo que se prevê: 

 Investir em infraestruturas físicas, sobretudo através de obras de beneficiação dos serviços. 

 Manter a renovação de equipamentos, em especial equipamento pesado na área da 

Imagiologia, mas também a substituição de equipamentos necessários à plena resposta 

aos nossos doentes. 

 Investir na infraestrutura tecnológica e nos sistemas de informação. 

 Reabilitar e reorganizar funcionalidades em vários espaços, especializando funções e 

agregando componentes de serviços hoje dispersas. 

 Promover a eficiência energética. 

 Avançar com a reprogramação funcional do Piso 1 do edifício principal. 

 Preparar o lançamento do concurso do Novo Edifício de Ambulatório (NEA), que permitirá, 

a médio prazo, a transferência da atividade ambulatória e consequentemente, o aumento 

da capacidade de internamento até 650 camas, melhorando o conforto dos doentes e 

aumentando a segurança clínica no internamento. O ambulatório passará a ter excelentes 

condições de atendimento e de trabalho, com mais de 100 gabinetes de consulta externa, 

vários hospitais de dia, com dimensão adequada. As estruturas operatórias requalificadas 

permitirão dar resposta à procura, com reflexo na melhoria dos indicadores de Acesso. 
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3. Performance Histórica e Projetada 

Em linha com as orientações estratégicas e operacionais fixadas e articulada com os objetivos 

nacionais definidos pela Tutela, e atendendo ao atual cenário pandémico, bem como ao cenário 

previsional da procura, ao quadro de recursos, à estratégia definida e ao objetivo de não 

comprometer a sustentabilidade económica do HGO, a atividade assistencial prevista para o 

exercício de 2021 encontra-se enquadrada ou condicionada pelos seguintes aspetos: 

 Incerteza relativamente ao impacto que a pandemia provocada pela COVID-19 poderá ter 

na capacidade de resposta do HGO às necessidades da população que serve, durante o 

ano 2021; 

 Continuação da adequação da oferta de cuidados às necessidades da população que o 

HGO serve, ainda que num cenário de evolução da procura muito condicionado pela 

situação epidemiológica;  

 Promoção do acesso, designadamente através de aplicação do Regime excecional de 

incentivos à recuperação da atividade assistencial não realizada por força da situação 

epidemiológica provocada pela COVID-19, num exercício de apuramento real das 

necessidades e de aproveitamento dos recursos existentes; 

 Reforço do modelo de organização em Centro de Responsabilidade Integrado (CRI); 

 Crescente articulação com os Cuidados de Saúde Primários; 

 Necessidade de adequação das perspetivas de produção e do respetivo plano de recursos 

ao objetivo de garantir a manutenção da sustentabilidade económica e financeira da 

organização; 

 Persistência das limitações de recursos, designadamente humanos, quer por 

considerações de natureza económica, quer por efeito de restrições na oferta, 

designadamente de médicos em áreas de especialidade específicas.  

 Aposta no setor ambulatório (consultas externas, cirurgia ambulatória e hospital de dia) 

como área prioritária do desenvolvimento das atividades de prestação de cuidados;  

 Promoção da cirurgia ambulatória e a utilização do hospital de dia ou dos cuidados 

continuados ou domiciliários como alternativa à utilização do internamento convencional;  

 Contenção da procura e utilização dos serviços de urgência, através da oferta de cuidados 

alternativos (consultas externas) ou da melhoria da articulação e da referenciação com as 

unidades de cuidados de saúde familiares. 

 Implementação de um modelo de acompanhamento interno e da contabilidade de gestão, 

assente em contratualização interna firmada entre o Conselho de Administração e os 

Serviços. 
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Atento o que antecede, optou-se por, dada a incerteza sobre a evolução da pandemia, estabilizar 

as previsões de produção para 2022 e 2023, sendo a evolução projetada para a produção em 

2021, em síntese, a seguinte:  

PRODUÇÃO POR LINHA DE ATIVIDADE 2019-2023 – TODAS AS ENTIDADES FINANCEIRAS 

Actividade Assistencial - Produção Total Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Total Consultas Externas 297.861 277.382 306.842 10,6% 306.842 306.842 

Total de Primeiras Consultas Externas 87.558 73.473 96.156 30,9% 96.156 96.156 

Primeiras Consultas Externas com origem nos CSP, via 

CTH 
35.076 29.434 36.538 24,1% 36.538 36.538 

Total de Consultas subsequentes 210.303 203.909 210.686 3,3% 210.686 210.686 

Total Teleconsultas em Tempo Real (1ªs e subsequentes) 0 35 79.890 228157,1% 79.890 79.890 

Doentes saídos - GDH internamento 22.769 19.776 21.750 10,0% 21.750 21.750 

Internamento Médico - GDH Médicos 14.909 13.397 14.059 4,9% 14.059 14.059 

Internamento Cirúrgico Programado - GDH Cirúrgicos 4.246 2.387 3.574 49,7% 3.574 3.574 

Internamento Cirúrgico Urgente - GDH Cirúrgicos 3.614 3.992 4.117 3,1% 4.117 4.117 

Ambulatório - GDH ambulatório 20.340 16.767 19.407 15,7% 19.407 19.407 

GDH cirúrgicos de ambulatório 8.945 7.403 8.989 21,4% 8.989 8.989 

GDH médicos  de ambulatório 11.395 9.364 10.418 11,3% 10.418 10.418 

Atendimentos Urgentes (s/Internamento) 148.067 102.256 106.355 4,0% 106.355 106.355 

Hospitalização Domiciliária 481 524 640 22,1% 640 640 

Hospital de dia 11.027 9.757 10.697 9,6% 10.697 10.697 

Hematologia 457 346 491 41,9% 491 491 

Imuno-hemoterapia 302 335 336 0,3% 336 336 

Psiquiatria 2.860 1.570 2.631 67,6% 2.631 2.631 

Base 7.408 7.506 7.239 -3,6% 7.239 7.239 

VIH (Sida) 1.789 1.895 1.450 -23,5% 1.450 1.450 

Esclerose Múltipla 232 225 180 -20,0% 180 180 

Hepatite C 217 99 150 51,5% 150 150 

Hipertensão Pulmonar 66 70 70 0,0% 70 70 

Cancro do Colon e Reto (1º Ano + 2º Ano) 328 290 265 -8,6% 265 265 

Doenças Lisossomais 2 1 1 0,0% 1 1 

 

 

 Internamento: perspetiva-se para o ano de 2021 um crescimento da produção ao nível do 

internamento, com ligeiro agravamento da demora média (impacto dos doentes COVID-19 e 

da potencial maior gravidade dos doentes não COVID-19) e consequente aumento da taxa de 

ocupação, numa estratégia de permanente adaptação das camas e recursos humanos e 

técnicos disponíveis às necessidades de internamento. 
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 Consulta Externa: prevê-se um aumento da atividade, com melhoria da capacidade de 

resposta aos pedidos de 1ª consulta, nomeadamente às consultas referenciadas pelos 

Cuidados de Saúde Primários, bem como reforço das teleconsultas. 

 Urgência: O HGO pretende continuar a melhorar o processo de triagem de doentes e, 

sobretudo, aumentar a oferta alternativa de cuidados nas consultas externas e aprofundar a 

articulação com as unidades prestadoras de cuidados primários, melhorando o processo de 

referenciação. De referir que se perspetiva, para 2021, e à semelhança do que aconteceu em 

2020, por força da pandemia COVID-19, uma redução da atividade de urgência. 

 Atividade cirúrgica: Prevê-se o aumento das intervenções cirúrgicas, face a 2020, com 

impacto no número de GDH cirúrgicos programados de internamento e em regime de 

ambulatório, apesar da COVID 19 e das limitações de recursos humanos de anestesiologia que 

não têm permitido a abertura da totalidade dos tempos operatórios. A atividade cirúrgica, 

ainda assim, ficará 6,5% abaixo do realizado em 2019. 

 Hospital de Dia: Prevê-se um crescimento da atividade desta linha de produção. 

 Hospitalização Domiciliária: O HGO pretende reforçar a resposta de hospitalização 

domiciliária, prevendo um aumento de doentes tratados nesta modalidade. 

 Deve ser ainda referido que o HGO, na área dos MCDT, tem feito algum investimento 

(financiamento através de Candidaturas e financiamento próprio), tendo em vista a satisfação 

da procura interna, evitando o recurso a outras Entidades (subcontratos) e promovendo, por 

conseguinte, a internalização de exames. Em simultâneo, nalgumas áreas (Patologia Clínica, 

Medicina Nuclear) tem sido possível dar resposta a outras Entidades, nomeadamente ACES e 

Hospitais, aumentando a receita extra Contrato-Programa. 

 Programas de saúde Específicos: para 2021, o HGO prevê realizar o volume de atividade 

adequado à resposta aos programas de saúde específicos e aos programas para doentes a 

viver com patologias crónicas ou raras, atentos ao histórico dos últimos anos. 

A atividade projetada para o triénio, convertida em Doentes-Padrão, resume-se no quadro infra: 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOENTES-PADRÃO (2019-2023) 

Atividade Assistencial - Produção 

Total 

Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Número de Doentes Padrão  57.050 46.080 49.651 7,7% 49.644 49.637 
 

O aumento dos Doentes-Padrão face a 2020 resulta do previsto acréscimo atividade assistencial, 

com estabilidade em 2022 e 2023, em face dos condicionalismos antes descritos. 

No âmbito do Contrato-Programa 2021 é atribuído um incentivo institucional que está associado 

ao cumprimento de objetivos nacionais e regionais de desempenho assistencial e económico-

financeiro, de acesso e de qualidade e eficiência, em áreas de atividade consideradas prioritárias. 

Esses indicadores são monitorizados mensalmente e a avaliação do seu cumprimento constarão 

no Relatório e Contas 2021 e no Relatório do Governo Societário 2021. 
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As metas negociadas com a ASRLVT para 2021 foram as seguintes:  

% Objetivos 
Realizado 

2019 
Estimado 

2020 
PAO 2021 

  Objectivos Nacionais       

60% A. Acesso       

10% 
A.1 - Percentagem de utentes em Lista de Espera para a Consulta 

(LEC) dentro do TMRG  
34,6% 18,9% 37,5% 

10% 
A.2- Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos 

máximos de resposta garantidos (TMRG)  
77,1% 60,3% 77,1% 

10% 
A.3 - Percentagem utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC ) 

dentro do TMRG    
50,6% 35,7% 51,5% 

10% A.4 - Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG 69,6% 72,2% 68,8% 

10% 
A.5 - Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do 

tempo de espera previsto no protocolo de triagem   
78,1% 74,9% 78,0% 

10% 

A.6 - Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, 

avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado ( até 2 dias 

úteis ), no total doentes referenciados para a RNCCI  

15,9% 26,8% 26,8% 

20% B. Qualidade       

3% 
B.1 - Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande 

Categoria Diagnóstico (3) 
4,0% 2,8% 3,7% 

3% 
B.2 - Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis  
18,5% 11,2% 18,5% 

3% 
B.3 - Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 

horas  
14,9% 13,2% 15,0% 

4% B.4 - Índice de mortalidade ajustada   1,06 0,95 1,01 

4% B.5 - Índice de demora média ajustada  1,04 1,04 1,01 

3% B.6 - Demora média antes da cirurgia  1,16 1,11 1,09 

20% C. Eficiência       

5% C.1 - Gastos operacionais por doente padrão 2.963,28 € 3.957,78 € 
valor do melhor 

do grupo 

5% C.2 - Doente padrão por médico ETC   86,0 55,0 72,0 

5% C.3 - Doente padrão por enfermeiro ETC   54,4 36,4 48,0 

5% 

C.4 - Percentagem de gastos com horas extraordinárias, suplementos 

e fornecimentos de serviços externos (selecionados ) no total de 

gastos com pessoal  

19,8% 21,4% 17,8% 

 

No que respeita aos Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência, foram negociadas as 

seguintes metas para 2021: 
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Índice de Desempenho do Serviço de Urgência  
Realizado 

2019 
Estimado 

2020 
PAO 
 2021 

Peso dos episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca 58,9% 54,5% 53,3% 

Peso dos episódios de urgência com internamento 9,6% 12,2% 9,6% 

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo 

de espera previsto no protocolo de triagem  
78,1% 74,9% 78,0% 

Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de 

utilizadores do Serviço de Urgência 
3,4% 4,1% 4,1% 

Rácio entre consultas externas/episódios de urgência 1,8 2,4 2,4 
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4. Recursos Humanos  

O HGO encerrou o ano de 2020 com 2.936 trabalhadores em efetividade de funções que, 

em rigor, assumindo um número de ETC a 35 horas, correspondem a 3.000 profissionais, 

resultando em mais 196 efetivos comparativamente a Dezembro de 2019. 

De referir que este aumento de efetivos inclui contratos a termo certo e incerto 

celebrados ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

Março, e o seu impacto teve maior reflexo nas áreas assistenciais, com o acréscimo de 

16 médicos especialistas, 79 enfermeiros, 35 técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica e 44 assistentes operacionais. Nas áreas administrativas/corporate registou-

se um acréscimo de 11 assistentes técnicos e 8 técnicos superiores. 

Este aumento de efetivos revela não só a carência de profissionais, já sentida e refletida 

nos sucessivos PAO que o HGO tem vindo a propor anualmente, mas também o impacto 

da pandemia COVID-19 no aumento do esforço assistencial. Com efeito, a pandemia 

impôs inquestionavelmente um reforço extraordinário e urgente de recursos humanos, 

não só pelo aumento generalizado do absentismo (doença e apoio excecional à família), 

mas também pelo facto de a prestação de cuidados a doentes com infeção por SARS-

CoV-2 exigir um rácio superior de profissionais por doente. Esta exigência confirma-se 

não só pelo facto dos Serviços COVID integrarem quartos de isolamento que requerem 

mais tempo para a prestação de cuidados do que em ambiente de open-space, mas 

também pelo escrupuloso cumprimento das medidas de controlo de infeção, o uso 

adequado de EPI (contabilizando-se um tempo acrescido na colocação e remoção dos 

EPI) e as limitações de circulação nos serviços dedicados a doentes COVID.  

Adicionalmente, a reorganização da atividade assistencial e redefinição dos espaços 

físicos no HGO para adoção de medidas concretas de distanciamento social e 

minimização de riscos de propagação de infeção, veio igualmente impor a necessidade 

de um reforço de efetivos, porquanto, apesar de não ter aumentado em lotação, o HGO 

passou a ter 101 camas de enfermaria e mais 14 camas de cuidados intensivos dedicadas, 

em exclusivo, ao tratamento de doentes COVID. 

Na perspetiva de manter os desafios e resposta à pandemia e com a expetativa de 

recuperar os melhores indicadores de atividade assistencial, em 2021 a proposta de 

acréscimo de efetivos, excluindo internos de formação específica e geral, face ao 

realizado no ano de 2020 (dados SICA 25/11/2020), é de 3,2%, correspondendo à 

contratação de mais 88 profissionais. Estas contratações visam essencialmente: 
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 Dar continuidade à completude do mapa de recursos humanos do Serviço de 

Medicina Intensiva, no âmbito do reforço do investimento na Rede Nacional de 

Especialidade Hospitalar e de Referenciação em Medicina Intensiva, aprovado 

por Despacho n.º 8118-A/2020, de 20 de Agosto, da Senhora Ministra da Saúde, 

resultando a mesma num acréscimo de camas de cuidados intensivos, de acordo 

com os rácios preconizados por 100.000 habitantes para esta tipologia de camas, 

rácio em Portugal muito aquém do desejado (6,4 camas/100.000 hab Portugal 

vs. 11,5 camas/100.000 hab na média europeia). Para dotar o SMI do HGO com 

as 32 camas definidas pela tutela serão necessários mais 33 enfermeiros e 20 

assistentes operacionais.  

 Operacionalizar a abertura de uma estrutura contentorizada no início de 2021, 

com 33 camas para a realização de atividades dedicadas ao internamento de 

doentes COVID. Para esta estrutura serão necessários mais 37 enfermeiros e 26 

assistentes operacionais. A médio prazo, e minimizados os efeitos da pandemia, 

o investimento da abertura de mais 33 camas manter-se-á válido em termos de 

assistência clínica aos doentes do HGO com patologia infeciosa, atentas as 

graves limitações de capacidade de internamento que nos caracterizam e que se 

refletem em taxas de ocupação sempre acima das recomendáveis, especialmente 

em períodos de contingência. De salientar que, de acordo com os dados do 

benchmarking  hospitalar da ACSS, relativos a novembro/2020, disponíveis em 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard, o HGO é 

o hospital do seu Grupo – D, que tem a taxa anual de ocupação em internamento 

mais elevada, com 86,3%.  

 Reduzir gradualmente a realização de trabalho suplementar (trabalho 

extraordinário), com consequente normalização das condições de trabalho e 

motivação dos profissionais. Com efeito, em 2020 o número de horas 

extraordinárias realizadas (395.997h) correspondeu, para os devidos efeitos, a 

aproximadamente 211 trabalhadores com horário semanal de 35 horas. Não 

obstante, importa realçar que atingir este desiderato depende da evolução da 

pandemia ao longo de 2021 e da diminuição do absentismo. Depende também 

da possibilidade de os profissionais de saúde poderem gozar os dias de férias 

que se viram impedidos de gozar em 2020 e dos dias de férias que tiveram direito 

a acrescer pela aplicação dos artigos 4.º do Decreto-Lei n.º 101-B/2020, de 3 de 

Dezembro, e 6.º-E do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março. 

 

 

 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO PROFISSIONAIS – EFETIVOS E ETC (2019-2023) 

Recursos Humanos 
Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Total Profissionais 2.742 2.936 3.048 3,8% 3.107 3.134 

Total Profissionais s/médicos internos 1.º 

ano 
2.703 2.901 3.016 4,0% 3.072 3.099 

Médicos 611 632 682 7,9% 695 719 

  Médicos Especialistas 412 435 461 6,0% 471 495 

  Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação 

especifica) 
160 162 189 16,7% 189 189 

  Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral) 39 35 32 -8,6% 35 35 

Enfermeiros 953 1.032 1.041 0,9% 1.055 1.056 

Assistentes Operacionais 623 667 680 1,9% 710 710 

Pessoal Dirigente 29 27 31 14,8% 31 31 

Técnicos Superiores de Saúde 15 17 17 0,0% 17 17 

Técnicos Superiores 67 73 86 17,8% 86 86 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 201 236 243 3,0% 243 243 

Assistentes Técnicos 231 242 256 5,8% 258 259 

Outros Profissionais 12 10 12 20,0% 12 13 

Nota: Os dados relativos a 2019 consideram os contratos de substituição (N= 72 CIT c/termo, distribuídos entre 14 AO, 48 

Enfermeiros, 2 AT, 5 TSDT e 3 TS. Deste modo, no Relatório e Contas 2019 constam 2.814 efetivos, em vez dos 2.742 agora 

apresentados. 

Recursos Humanos 
Realizado 

2019 

Realizado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Total Profissionais ETC 35H 2.875,7 3.000,8 3.121,4 4,0% 3.182,3 3.212,8 

Médicos 655,2 674,7 730,7 8,3% 745,6 773,0 

  Médicos Especialistas 427,8 449,6 478,1 6,4% 489,6 517,0 

  Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação 

especifica) 
182,9 185,1 216,0 16,7% 216,0 216,0 

  Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral) 44,6 40,0 36,6 -8,6% 40,0 40,0 

Enfermeiros 1.002,3 1.033,8 1.042,8 0,9% 1.056,8 1.057,8 

Assistentes Operacionais 636,7 666,8 679,8 1,9% 709,8 709,8 

Pessoal Dirigente 32,0 29,7 34,3 15,5% 34,3 34,3 

Técnicos Superiores de Saúde 15,6 17,6 17,6 0,0% 17,6 17,6 

Técnicos Superiores 71,9 77,2 92,0 19,2% 92,0 92,0 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 208,1 239,1 245,9 2,8% 245,9 245,9 

Assistentes Técnicos 241,0 250,9 265,0 5,6% 267,0 268,0 

Outros Profissionais 12,9 11,0 13,3 20,9% 13,3 14,4 

 

 

 

Considerando a previsão de acréscimo de efetivos para 2021, importa ainda detalhar o 

seguinte: 
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A. Médicos:  

O reforço do corpo clínico é absolutamente crucial não apenas para melhorar o acesso 

dos doentes da nossa área de influência, reduzindo tempos de espera para consultas, 

MCDT e cirurgias, mas sobretudo para reduzir a idade média deste grupo profissional, 

dado que, no final do ano de 2021, 49% dos nossos profissionais médicos terão mais de 

50 anos e que 41% destes, terão idade superior a 55 anos, não sendo elegíveis para o 

trabalho em serviço de urgência. Acresce que, até 2023, 48 dos médicos que fazem parte 

do mapa de pessoal do HGO, terão atingido a idade que lhes permitirá passar à situação 

de aposentado. Das várias especialidades que carecem de reforço de pessoal médico, 

destacam-se: 

 Anestesiologia – a necessidade de captação e retenção de profissionais médicos 

de anestesiologia é crucial, não apenas para garantir a acessibilidade dos utentes, 

reduzindo as listas de espera para cirurgia, mas também reduzir a despesa com 

prestações de serviços médicos. Com efeito, o HGO está fortemente dependente 

dos prestadores de serviços para assegurar a atividade desta especialidade, 

contabilizando mais de 10 mil doentes inscritos para realização de cirurgia. 

Especialidade qualificada como carenciada pelo Despacho n.º 7654-D/2020. 

 Cirurgia Geral - atualmente o serviço não consegue assegurar na totalidade a 

escala de urgência, colmatando a mesma com recurso a prestadores de serviço, 

nem sempre com uma disponibilidade permanente e “confiável”. Adicionalmente 

concorre para uma das piores listas de espera do HGO em consulta e cirurgia.  

 Dermatovenerealogia – atualmente este serviço está a organizar-se em CRI, com 

provas já dadas na melhoria significativa do acesso e redução da LEC. Esta 

especialidade foi igualmente qualificada como carenciada pelo Despacho n.º 

7654-D/2020. 

 Gastroenterologia – esta especialidade regista uma considerável lista de espera 

para realização de exames especiais, assim como dificuldades na adequada 

resposta á LEC, aos rastreios de base populacional do CCR e na completude diária 

das escalas de urgência. 

 Medicina Interna – é necessário aumentar o número de efetivos para assegurar o 

alargamento da lotação da Unidade de Hospitalização Domiciliária e o 

cumprimento das dotações mínimas da escala do Serviço de Urgência Geral, 

totalmente dependente de prestadores de serviço indiferenciados, os quais 

asseguram mais de 50% da escala.  

 Ortopedia – torna-se necessário aumentar o número de efetivos para resposta à 

extensa LIC e LEC. Atualmente existe incapacidade de resposta em diversas áreas 

da Ortopedia, mas em particular nas patologias do ombro e do pé. Esta 

especialidade foi igualmente qualificada como carenciada pelo Despacho n.º 

7654-D/2020. 
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 Patologia Clínica – Necessidade urgente de reforçar e rejuvenescer a atual equipa 

considerando que o serviço não consegue garantir apoio à urgência após as 

20h00, assim como o apoio diário na área da microbiologia que integra apenas 

um médico, desde março de 2021, após autorização da mobilidade de uma 

Assistente Hospitalar para a ULSLA. 

 Pediatria – especialidade que garante duas urgências – neonatal e pediátrica, as 

quais integram nas suas escalas dois médicos especialistas. Desde final do ano 

de 2019 que a urgência pediátrica se encontra encerrada no período noturno por 

falta de especialistas. Com a recuperação a que se assistiu no final do ano de 

2020 e com a conclusão do internato de quatro médicos de formação específica 

de Pediatria do HGO no ano 2021, projeta-se a reabertura da urgência pediátrica 

24 horas/dia a partir do 2.º semestre de 2021. Esta especialidade foi igualmente 

qualificada como carenciada pelo Despacho n.º 7654-D/2020. 

 Pneumologia – o incremento de efetivos visa aumentar o número de consultas 

com diminuição da lista de espera e cumprimento do TMRG; garantir a realização 

interna de MCDT - estudo do sono; diminuição da demora média; criação do 

Hospital de Dia de Pneumologia para seguimento dos doentes crónicos no 

sentido de prevenir agudizações e consumo de outros recursos - urgência e 

internamento. 

 Radiologia – é necessário reforço para resposta integral e atempada ao número 

de pedidos internos de MCDT na área da Radiologia, que muitas vezes se 

traduzem em protelamentos de alta e externalização de exames que deveriam 

obrigatoriamente ter resposta interna. Adicionalmente, o reforço de recursos 

humanos médicos deste serviço é crucial para acompanhar e rentabilizar a 

evolução tecnológica do serviço que integrava no final de 2020 mais um 

equipamento de RMN e uma TAC. 

 Urologia – é necessário reforço de efetivos pela atual insuficiência do quadro 

médico na resposta efetiva à LEC e LIC, assim como para assegurar diariamente a 

urgência externa. 

  
B. Enfermeiros 

Pesem embora as contratações efetivadas de enfermeiros realizadas durante o ano 2020, 

a maior parte das quais destinadas a substituir profissionais ou a reforçar a estratégia de 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia COVID-19, o HGO continua 

a manifestar dotações insuficientes que se têm refletido no volume de trabalho 

extraordinário realizado. Com efeito, em 2020 registou-se um custo com trabalho 

extraordinário com enfermeiros de 2.346.050€, correspondentes a 136.239 horas de 

trabalho realizadas fora do horário normal de trabalho, refletindo aumentos 

respetivamente de 48% e 53% comparativamente com o ano 2019. 
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Para além das necessidades já anteriormente expressas para expansão da capacidade do 

SMI e abertura de mais 33 camas em estrutura contentorizada, o HGO tem necessidade 

de aumentar a capacidade de resposta da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) 

das atuais 25 para 30 vagas, reforçar a equipa de cuidados intra-hospitalar de cuidados 

paliativos, implementar a Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar (EEMI) e 

concretizar a abertura de uma nova sala de angiografia. 

 
C. Assistentes Operacionais (AO) 

À semelhança do aumento de efetivos de enfermagem, o reforço deste grupo 

profissional prende-se essencialmente com a necessidade de constituição e 

reestruturação de equipas, de modo a permitir uma resposta adequada no âmbito do 

plano de contingência da pandemia COVID-19, considerando a inevitável criação de 

novos serviços, acrescendo igualmente os normativos de limpeza, desinfeção, controlo 

de acessos e gestão de recursos, que se irão manter como preocupação constante na 

manutenção da atividade hospitalar com o menor risco de transmissão de infeções.  

Adicionalmente será ainda necessária a criação de uma equipa própria de assistentes 

operacionais para a nova sala de angiografia, que irá iniciar atividade no primeiro 

trimestre de 2021, e para o início da atividade da radiologia de intervenção.  

Há ainda a necessidade de reforçar o número de assistentes operacionais na Unidade de 

Cirurgia de Ambulatório (UCA) de forma a assegurar o alargamento do horário de 

funcionamento desta unidade das 16h00 para as 20h00. A implementação da EEMI 

carece igualmente de reforço de assistentes operacionais.  

Desde o início do presente ano, temos vindo a assistir a um aumento progressivo da taxa 

de absentismo dos trabalhadores deste grupo profissional em particular, com um 

acréscimo de 1,1%, relativamente a 2019, e cujo acumulado no ano 2020 foi de 11,8%, 

correspondente a 18.290 dias não trabalhados. Paralelamente, o número de horas 

extraordinárias realizadas pelos trabalhadores deste grupo profissional cresceu em 2020, 

comparativamente com 2019, 44% (57.061 vs. 82.255), com uma expressão de custos de 

675.224€ (crescimento de custos na ordem dos 40%). 

 
D. Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) 

O acréscimo de sete novos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica pretende 

genericamente dar resposta a novas áreas de atividade do HGO, nomeadamente, estudo 

do sono; PET; alargamento dos rastreios de base populacional; e internalização de MCDT. 

O HGO regista anualmente mais de 2 M€ de custos com exames realizados no exterior. 

 
E. Assistentes Técnicos (AT)   

A proposta de aumento de efetivos de mais 14 AT pretende não só reforçar áreas 

específicas (monitorização dos termos de responsabilidade, taxas moderadoras; 
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conferência de faturas; gestão contratual e assiduidade; contratualização), mas 

essencialmente regularizar postos de trabalho atualmente ocupados por trabalhadores 

com vínculos precários ou funcionalmente desajustados.  

 
F. Técnicos Superiores (TS, TSS e Farmacêuticos)   

A proposta de Técnicos Superiores pretende igualmente não só regularizar postos de 

trabalho assegurados por prestadores de serviço, mas também reforçar áreas 

estratégicas, de âmbito clínico e não clínico, nomeadamente:  

 Serviços Farmacêuticos - regularização da situação contratual em dois postos de 

trabalho. 

 Serviço de Gestão Financeira – regularização da situação contratual de um posto 

de trabalho, assim como definição de posto de trabalho específico para 

desenvolvimento da área da contabilidade analítica. 

 Serviço de Nutrição – reforço do serviço para resposta às orientações da DGS 

relativamente à avaliação do risco nutricional dos doentes internados, durante as 

primeiras 48 horas. 

 Serviço de Planeamento, Estudos, Análise e Controlo de Gestão - necessidade de 

reforço da equipa para cumprimento dos objetivos e atividades do serviço. 

 Serviço de Psicologia – regularização da situação contratual de um posto de 

trabalho afeto ao Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC) e reforço da 

resposta ao Serviço de Psiquiatria. 

 Serviço de Gestão de Recursos Humanos - reorganização do serviço com criação 

de uma área autónoma com coordenação para gestão estratégica (recrutamento 

e seleção, gestão contratual e avaliação de desempenho), permitindo igualmente 

simplificar processos e procedimentos, com manutenção da tendência de 

redução do trabalho extraordinário, já concretizada em -45% em 2020. 

 Serviço de Gestão de Doentes – definição de área diferenciada de coordenação 

para monitorização dos registos dos programas de saúde específicos e 

recuperação de taxas moderadoras. 

 
G. Restantes grupos profissionais  

É fundamental reforçar a gestão intermédia do HGO, sendo reconhecido o papel do 

Administrador Hospitalar (AH) nas organizações de saúde e no impacto direto na 

melhoria do controlo interno dos serviços clínicos, posicionando-se como “extensões” 

do Conselho de Administração em proximidade com as Direções de Serviços Clínicos. A 

sua atividade de gestão permite sinalizar problemas e direcionar soluções, reduzir custos, 

assegurando, por exemplo, a correta faturação da atividade clínica, a garantia de 

qualidade na produção de informação para a gestão e o acompanhamento de concursos 
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públicos e compras dos respetivos serviços, assim como melhorar o acesso através do 

acompanhamento da produção e monitorização das listas de espera e demoras médias.  

De acordo com o Regulamento Interno do HGO em vigor, o HGO integra 13 

serviços/unidades médicas, 11 cirúrgicas, 4 serviços na área materna e infantil, 6 na área 

da urgência/emergência/ambulatório e 7 serviços clínicos na área dos MCDT, a que se 

soma o Serviço de Saúde Ocupacional. Contabiliza ainda 6 áreas de suporte técnico à 

prestação de cuidados de saúde, como os Serviços Farmacêuticos ou de Psicologia, nos 

quais o acompanhamento por AH é essencial. Soma-se, portanto, na área clínica, 48 

Serviços que exigem acompanhamento/gestão por parte de AH. Pelo volume de serviços 

e áreas, serão necessários 12 AH, contanto o HGO atualmente apenas com um quadro 

real de 7 AH (8 efetivos). 

Pretende-se ainda em 2021 concretizar o reforço da área dos Sistemas de Informação, 

sendo necessário criar redundância das funções de uma Técnica de Informática que 

centraliza todo o apoio ao SONHO e SClínico, sistemas de informação centrais do 

processo clínico eletrónico. 

 Produtividade 

A pandemia veio inquestionavelmente condicionar a produtividade dos recursos 

humanos em 2020, degradando significativamente as metas negociadas. Neste contexto, 

o Despacho de 23/06/2020, da Senhora Ministra da Saúde, determinou a revisão dos 

objetivos a constar no Plano de Atividades e Orçamento dos Hospitais, de forma a 

refletirem o impacto da pandemia de COVID-19 na atividade assistencial.  

Em 2021, submetem-se novas metas assistenciais com uma expetativa de retoma que 

reflitam as necessidades de saúde da população e o cumprimento dos Tempos Máximos 

de Resposta Garantidos. Não obstante, estão invariavelmente balizadas pelo contexto 

pandémico altamente imprevisível. 

As metas definidas são assim suficientemente conservadoras para que os indicadores de 

produtividade de recursos humanos se perspetivem pouco ambiciosos. Esta não será 

seguramente uma realidade exclusiva do HGO. 

PRODUTIVIDADE DOS RECURSOS HUMANOS (2019-2023) 

Recursos Humanos 
Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

ETC - Rácios  enfermeiros / médicos             

Rácio enfermeiro / médico 1,7 1,7 1,6 -7,4% 1,6 1,5 

Rácio enfermeiro ETC / médico ETC (considerando 

apenas horas ordinárias) 
1,6 1,6 1,5 -7,8% 1,5 1,4 
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Recursos Humanos 
Realizado 

2019 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Doentes padrão por médico ETC 93,4 72,6 71,5 -1,5% 70,4 67,7 

Doentes padrão por enfermeiro ETC 56,9 44,6 47,6 6,8% 47,0 46,9 

Taxa de Absentismo Geral 15,2 9,0 9,0 0,0% 9,0 9,0 

Taxa de Absentismo por Doença 5,4 5,2 5,2 0,0% 5,2 5,2 

 

Da análise de indicadores de produtividade, relativos a novembro de 2020, selecionados 

a partir do Benchmarking hospitalar da ACSS em https://benchmarking-acss.min-

saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard, apesar da degradação dos indicadores, registado 

em todos os Hospitais, face a 2019, pelos motivos supra referidos, é de destacar o 

resultado positivo do HGO, no rácio doentes padrão por médico ETC, em que o Hospital 

é o 2.º melhor do Grupo D, apenas superado pelo Hospital de Braga. 

No que se refere a doentes padrão por enfermeiro ETC, o HGO é o 4.º Hospital do seu 

Grupo. 

 Despesa com prestação de serviços clinicos  

Detalhe de gastos - Prestação de Serviços 

Clínicos 

Estimado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Previsto 

2022 

Previsto 

2023 

Var.(%)  

22/21 

Var.(%)  

23/21 

  62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos 

humanos 
2.079.301 € 2.120.089 € 2,0% 2.120.089 € 2.120.089 € 0,0% 0,0% 

  62.2.1.9.1.1- Serviços Médicos Prestados por 

Empresas Serviços Médicos 
2.079.301 € 2.120.089 € 2,0% 2.120.089 € 2.120.089 € 0,0% 0,0% 

  62.2.4 - Honorários 1.722.354 € 1.678.005 € -2,6% 1.635.570 € 1.635.570 € -2,5% -2,5% 

  62.2.4.9 - Outros Honorários 333.947 € 1.635.570 € 389,8% 1.635.570 € 1.635.570 € 0,0% 0,0% 

  62.2.4.9.1 - Serviços Médicos 320.906 € 1.635.570 € 409,7% 1.635.570 € 1.635.570 € 0,0% 0,0% 

 

Em 2019 registou-se um aumento substancial de custos com prestações de serviço, com 

principal impacto na atividade da Anestesiologia, e que acompanhou um desempenho 

crescente da atividade cirúrgica. 

No entanto, o forte impacto da pandemia veio inverter a tendência de 2019, registando-

se no fim de 2020 uma taxa de execução (93,7%), abaixo do orçamentado com 

prestações de serviço e com uma efetiva redução de 14,4% nos custos (-564.757,04€ – 

valores processados) comparativamente com 2019. Concorreram para esta redução não 

só a quebra acentuada da atividade cirúrgica, a qual conta com muito trabalho de 

prestadores de serviço de Anestesiologia, mas também uma redução da disponibilidade 

de prestadores de serviço médicos para assegurar a atividade do serviço de urgência 

geral, a qual também registou uma quebra considerável de episódios com triagem azul 

e verde. Esta redução foi igualmente alavancada pela regularização de muitos postos de 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard
https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard
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trabalho com afetação de profissionais com contratos individuais de trabalho, 

assegurados até então por prestadores de serviço, com especial incidência nos postos 

de trabalho das áreas de MCDT. 

Em 2021, na expetativa otimista de recuperar alguma normalidade e níveis de produção 

cirúrgica comparáveis com 2019, perspetiva-se um aumento de 2% dos custos com 

prestações de serviço, mas ainda assim uma projeção inferior relativamente a 2019 e 

2020, estando este desiderato estreitamente dependente da capacidade do HGO atrair 

e contratar novos profissionais médicos em áreas críticas, e de forma a rejuvenescer as 

suas equipas médicas, permitindo-lhes integrar as escalas de urgência e, 

simultaneamente, reduzir os valores/hora pagos aos médicos prestadores de serviços.  

De salientar que o HGO, para assegurar áreas críticas, tem atualmente autorização para 

majorar o valor/hora de prestadores de serviços médicos nas seguintes especialidades: 

Pediatria, Anestesiologia, Medicina Interna, Ortopedia, Cirurgia Geral, Ginecologia-

Obstetrícia e Otorrinolaringologia; especialidades, na sua maioria, para as quais o HGO 

é referência para a população da Península de Setúbal. 
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5. Plano de Investimentos  

O surgimento da pandemia, e as consequências que dela têm resultado, obrigou a uma 

redefinição transversal de prioridades assim como uma reorganização profunda no 

funcionamento quotidiano do Hospital Garcia de Orta. 

Como consequência do acima referido, houve necessidade de adiar projetos previstos, 

suspender projetos em desenvolvimento e iniciar medidas não planeadas, mas que pelo 

caracter imperioso das mesmas, assumiram prioridade máxima e foram concluídas e/ou 

estão em fase de implementação. 

Em paralelo, e apesar da pandemia, que inclusive evidenciou a necessidade de profunda 

requalificação do HGO, foi desenvolvido no último ano um trabalho estratégico de 

planeamento hospitalar. Este redundou na produção de estudos e documentos 

estratégicos de atualização do perfil e de dimensionamento Hospital Garcia de Orta, de 

reorganização funcional dos espaços físicos do Hospital (numa lógica de Plano Diretor) 

- abrangendo o Novo Edifício de Ambulatório (NEA) e a modernização e requalificação 

dos Edifícios já existentes -, e na análise de custo-benefício do investimento das 

intervenções e alterações propostas, com vista à sua aprovação superior do investimento 

e do financiamento subjacentes. Todos estes trabalhos foram submetidos à apreciação 

da ARSLVT IP, da ACSS IP e da tutela da Saúde e Finanças no passado dia 8 de março. 

Para a construção do NEA estima-se um custo de cerca de 18,6M€ e 2M€ para o piso de 

estacionamento com possibilidade de execução em regime de project finance e 

consequente redução do investimento inicial. A remodelação e ampliação dos edifícios 

existentes corresponderá a cerca de 15,6M€, sendo 5,6M€ para intervenção nas 

Urgências, Unidades de Cuidados Intensivos, áreas de apoio à gestão e Centro de 

Desenvolvimento da Criança, e cerca de 10M€ para a remodelação faseada dos pisos e 

serviços de internamentos. Foram previstos cerca de 6,2M€ para estudos, Equipamento 

e reforço das instalações técnicas, o que perfaz um investimento total de 42,4M€, valor 

sem IVA (ou 52,2M€ com IVA), a concretizar ao longo de cerca de 10 anos a partir de 

2021, naturalmente condicionados à obtenção de autorização superior. 

Em virtude do atual contexto, o ano de 2021 constituirá um ano onde por um lado serão 

retomados os projetos estruturantes já iniciados ou previstos, mas paralelamente 

importa retomar alguma normalidade num cenário e abrandamento do número de 

infeções por COVID-19, reorganizando espaços e circuitos desejavelmente no segundo 

semestre de 2021, que permitam adaptar o Hospital às novas necessidades de segurança 

e divergindo a capacidade assistencial para o atendimento de doentes com outras 

patologias não COVID-19, nomeadamente através da reabertura da Unidade de Cirurgia 

de Ambulatório e a desejável normalização do funcionamento do Bloco Operatório. 
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Dos vários projetos que estão a decorrer, destaca-se a especial atenção que o HGO 

atribuiu à componente da sustentabilidade ambiental, sendo o ano de 2021 um ano de 

continuidade da visão iniciada anteriormente, assim como será o ano de concretização 

da instalação de um vasto conjunto de sistemas, soluções e infraestruturas identificadas 

através de auditoria energética, que permitirão um significativo aumento da eficiência 

energética do campus hospitalar. A concretização das medidas incluídas no âmbito do 

projeto POSEUR, permitirão ao Hospital Garcia de Orta subir dois escalões na 

classificação energética do edifício, melhoria que é alavancada na redução do consumo 

energético, conforme ilustrado na tabela abaixo. 

 

Não obstante o impacto estrutural que os investimentos indexados à melhoria da 

eficiência energética representam, a qualificação das restantes condições existentes é 

Descrição 
Consumo atual 

(kWh) 
Redução  

Iluminação LED em zonas com maior horário 1.923.018 1,8% 

Instalação de válvulas de 2 vias motorizadas nos fancoils 12.005.886 2,5% 

Desativar o funcionamento das bombas dos convetores 4.393.805 0,1% 

Substituição de UTAs com VEV controlado por CO2 14.027.818 7,3% 

Substituição de isolamento da distribuição de energia térmica 12.005.886 0,8% 

Alteração do setpoint de climatização das UTAs (incluído na medida 

"Substituição de UTAs com VEV controlado por CO2". 
12.005.886 1,9% 

Instalação de painéis fotovoltaicos 9.857.801 4,2% 

Instalação de sistema de monitorização nos sistemas de utilização de 

energia elétrica e de energia térmica, com controlo automático de 

setpoint 

23.579.989 6,1% 

Instalação de restringidores de caudal nos pontos de AQS 1.263.250 0,9% 

Aplicação de isolamento nas paredes exteriores com aglomerado de 

cortiça e coberturas do CDC, Ed. Serviços e entrada das C. Externas 
12.005.886 10,5% 

Iluminação exterior nas vias de acesso 161.690 0,4% 

Iluminação exterior de decoração 161.690 0,04% 

Instalação de painéis solares térmicos para AQS e aquecimento 13.269.136 3,6% 
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também uma prioridade, tendo-se estabelecido um plano de investimento de natureza 

transversal que abrange um vasto leque de necessidades, das quais se destaca a abertura 

de uma nova unidade contentorizada para realização de consultas externas, o aumento 

da capacidade do serviço de Medicina Intensiva, e a implementação de novo serviço de 

internamento, também em unidade contentorizada externa ao Edifício principal.  

Também na vertente dos equipamentos médicos será um ano de elevado impacto nas 

ferramentas que serão disponibilizadas aos utilizadores, possibilitando um melhor 

acompanhamento e diagnóstico de proximidade junto dos doentes, conforme se detalha 

no ponto seguinte. 

 Novos Equipamentos 

A melhoria da resposta do HGO incide não só na melhoria das condições estruturais de 

acesso e de conforto, mas também e especialmente na inovação e melhoria da prestação 

de serviços através da disponibilização de novas técnicas invariavelmente associadas a 

novos equipamentos e do aumento das ferramentas de monitorização e controlo, por 

forma a possibilitar uma cobertura mais alargada a um maior número de utentes. 

Para o efeito destaca-se a aquisição dos seguintes equipamentos: 

 Aquisição de equipamento de ecoendoscopia para Pneumologia; 

 Ecógrafo para o centro de diagnóstico Pré Natal; 

 Ecógrafo para Medicina Física e Reabilitação; 

 Ecógrafo para Unidade da Dor; 

 Renovação do parque de endoscopia de Gastrenterologia (endoscopia alta e 

baixa); 

 Aumento do parque de monitorização; 

 Aumento do parque de equipamentos de infusão; 

 Sistema de patologia digital; 

 Aumento do parque de incubadoras (fechadas); 

 Upgrade ao equipamento de RX digestivos; 

 Substituição dos equipamentos de endoscopia de Pneumologia; 

 Upgrade ao equipamento de Ressonância Magnética; 

 Aumento do parque de incubadora de transporte. 

 Equipamentos de substituição 

Em função da idade dos equipamentos e do próprio HGO existe um vasto conjunto de 

dispositivos, cujo tempo de vida útil se esgotou, quer por insuficiência técnica, quer por 
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desadequação funcional em relação aos requisitos mínimos obrigatórios para uma 

correta prática de cuidados de saúde na área onde o dispositivo médico é utilizado. 

De acordo com o acima exposto elaborou o HGO um plano de substituição e 

equipamentos que permitirá uma melhor qualidade assistencial e de diagnóstico, dos 

quais se destaca: 

 Substituição de equipamentos de Broncofibroscopia; 

 Substituição de equipamentos de colonoscopia; 

 Substituição de equipamentos de Gastroendoscopia; 

 Substituição dos equipamentos de Funções respiratórias (bodypletismografo); 

 Upgrade ao equipamento de RX (digestivos) capacitando-o para execução de 

procedimentos de CPRE e radiologia de intervenção; 

 Upgrade à RM 1.5 Tesla; 

 Substituição do parque de camas hospitalares; 

 Substituição das marquesas de Bloco de Partos e Urgência Obstétrica. 

 Obras  

No que às instalações concerne, o Hospital irá efetuar um conjunto de obras estruturais, 

com impacto na organização visando uma maior produtividade, mas, também, obras de 

requalificação de vários espaços de utilização específica do doente, dos quais se destaca: 

 Substituição dos principais troços de tubagem de água quente (1ª fase); 

 Remodelação do Serviço de Medicina Física e Reabilitação (sala de tanque de 

marcha e hidroterapia); 

 Instalação de sistema de deteção de incêndio - Piso 6 e 5; 

 Remodelação de áreas administrativas; 

 Reabilitação do serviço de Pneumologia; 

 Requalificação do serviço de Gastroenterologia; 

 Nova unidade modular para Consultas Externas; 

 Reconversão do espaço da anterior Consulta; 

 Substituição da cobertura do HGO (habilitadora de investimentos no âmbito do 

POSEUR). 

 Projetos com financiamento comunitário 

O ano de 2021 constituirá o ano em que projetos de dimensão transversal à instituição 

serão executados. 
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O inquestionável desafio só é comparado com a enorme transformação que do mesmo 

resultará, destacando-se as seguintes medidas já a decorrer na vertente formal e com 

implementação prática a breve trecho: 

 Substituição de UTAs com VEV controlado por CO2; 

 Substituição de isolamento da distribuição de energia térmica; 

 Instalação de painéis fotovoltaicos; 

 Instalação de sistema de monitorização nos sistemas de utilização de energia 

elétrica e de energia térmica, com controlo automático de setpoint; 

 Instalação de painéis solares térmicos para AQS e aquecimento; 

 Substituição da iluminação existente por equipamentos de tecnologia LED (zonas 

de maior consumo, zonas de circulação no exterior e iluminação decorativa). 

A implementação das medidas atrás referidas insere-se na linha de financiamento do 

Programa Operacional SEUR que se encontra em execução, cuja missão é apoiar a 

transição para uma economia de baixo teor de carbono, tendo o HGO apresentado uma 

candidatura que veio a ser aprovada em 2017, com data de conclusão inicialmente 

prevista a 30 de abril de 2021, tendo sido submetido pedido de prorrogação de prazo, 

atento o impacto da pandemia no cronograma dos trabalhos. Esta candidatura prevê um 

investimento elegível de €5.464.960,88, com cofinanciamento de 95%, reembolsável em 

20 anos, sendo o objetivo da operação a implementação de um projeto integrado de 

gestão e racionalização energética no Hospital, através de um conjunto de medidas de 

eficiência energética com vista à redução do consumo de energia primária, redução nas 

emissões de gases com efeito estufa, substituição e atualização das estruturas e 

equipamentos. 

O Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização (POCI), tem 

como finalidade, entre outras, contribuir para a criação de uma economia mais 

competitiva, promovendo a redução de custos associada a uma maior eficiência dos 

serviços públicos.  

As candidaturas ao POCI totalizam um valor de investimento global de 2,3 milhões de 

euros, a que corresponde o montante de investimento aprovado de 1,45 milhões de 

euros (71%) e 823 mil euros de valor de incentivo (57% do investimento aprovado). 

O HGO apresentou 5 candidaturas, das quais 4 foram aprovadas e 1 está em análise de 

pronúncia.  

O projeto de Melhoria do percurso do utente no serviço de consultas externas foi 

executado fisicamente em 2018, cuja tónica incidiu no estudo e conceção do fluxo de 

atendimento contínuo de utentes, sem momentos de espera, nas Consultas Externas do 

HGO, segundo a filosofia LEAN. 
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Com o projeto de Melhoria dos processos de comunicação digital com os utentes, 

pretende-se, durante o ano 2021, introduzir uma mudança disruptiva na forma de 

relacionamento com os utentes das Consultas Externas, assente em dois eixos 

estratégicos:  

 Atendimento aos Utentes, através da implementação de um modelo presencial 

assente na utilização de quiosques de atendimento, com chamada dos utentes 

para o atendimento administrativo ou para o gabinete, atendimento automático 

dos utentes isentos, sem necessidade de atendimento administrativo e, 

pagamento de taxas moderadoras; 

 Comunicação Digital (interna e externa) e Interação com os Utentes, com o 

objetivo de melhorar a comunicação do HGO com o utente, tirando partido de 

várias tecnologias de comunicação e o contexto de mobilidade que influência os 

utentes nas suas interações com o HGO. 

A candidatura da Conciliação de vida profissional, familiar e pessoal, designada por 

Cuidar do bem-estar das nossas pessoas assenta na implementação de um Sistema de 

Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal de modo a permitir a 

sistematização e reforço de práticas do HGO em matéria de Saúde Ocupacional, Recursos 

Humanos e Qualidade, proporcionando as condições necessárias para a implementação 

de iniciativas geradoras de mudanças nas formas de gestão de pessoas, conducentes à 

promoção do bem-estar dos seus profissionais e ao equilíbrio da vida profissional e 

familiar. 

Com a candidatura do Balcão 360º atendimento ao utente multicanal e multisserviços, o 

HGO aposta na melhoria da acessibilidade dos utentes pela utilização integrada de 

tecnologias de informação e comunicação, através da desmaterialização de processos 

facilitadores da reengenharia de processos de atendimento telefónico, presencial e 

online, com ganhos na satisfação dos utentes e redução dos custos de contexto 

associados ao tempo de espera de atendimento, bem como do número de contactos 

administrativos presenciais e a transversalidade de informação e serviços. 

A Desmaterialização Processual do HGO pretende ser um projeto de transformação 

digital com vista à utilização de instrumentos de gestão inovadores que visem o reforço 

da sua capacidade institucional e da sua eficiência. O âmbito do projeto visa a melhoria 

da desburocratização, acessibilidade, confiabilidade e celeridade da produção, 

transmissão e arquivo de informações aos utentes, através da desmaterialização 

processual. A utilização integrada de tecnologias de informação e comunicação, através 

da referida desmaterialização de processos, irá trazer ganhos na satisfação dos utentes 

e redução dos custos de contexto. A sua implementação pressupõe a criação de 

condições quer ao nível da infraestrutura de suporte, dos sistemas de informação, mas 
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sobretudo da otimização de processos e formação da equipa responsável pela gestão 

documental do HGO. Esta candidatura foi reprovada por falta de verbas do programa, 

no entanto, o HGO requereu a reavaliação da decisão por considerar que este é um 

projeto de extrema importância e impacto na instituição. 

 Investimentos em Sistemas de Informação 

Para além dos investimentos em Sistemas de Informação implícitos em alguns dos 

projetos e ações anteriormente elencadas que, numa parte significativa, representam a 

alocação de novos equipamentos, a adição de novas soluções aplicacionais ou a 

alteração de soluções aplicacionais já em uso, destacando-se como mais significativos, a 

desenvolver durante o ano de 2021, os seguintes projetos ou atividades: 

 Atualização e adequação das infraestruturas de Tecnologias de Informação, com 

reforço das infraestruturas ao nível das plataformas Hyper-V e das componentes 

de Storage e Networking; 

 Atualização de adequação dos postos de trabalho, adotando, sempre que 

possível, tecnologias de virtualização de desktop (VDI), já em uso em mais de 2/3 

do parque de microinformática; 

 Implementação de diversas soluções aplicacionais destinadas a otimizar a gestão 

de algumas áreas ou atividades "Core" do HGO, nomeadamente: Bloco 

Operatório, Serviços de Urgência, Circuito do Medicamento, Consulta Externa, 

entre outras. 

 Conclusão da implementação do novo sistema PACS/RIS (área de Imagiologia); 

 Implementação da solução aplicacional NEFRUS (áreas de Nefrologia e 

Hemodialise); 

 Substituição do atual sistema de informação laboratorial (área da patologia 

clínica); 

 Redesenhar as atuais soluções de BI, reforçando a automatização e 

disponibilização em tempo real dos principais indicadores de gestão; 

 Expansão das soluções de Telemonitorização, atualmente em uso na Unidade de 

Hospitalização Domiciliária, para outras áreas/patologias (ex. DPOC, insuficiência 

cardíaca, etc.); 

 Reforço das tecnologias e práticas de interoperabilidade entre sistemas 

aplicacionais, aproveitando para o efeito as plataformas de interoperabilidade em 

uso no HGO, nomeadamente HDI e LighT (SPMS), garantindo o acesso seguro a 

informação clinica relevante e apresentada de uma forma integrada. Neste 

contexto, o principal foco é simplificar e incrementar o nível de desmaterialização 

dos processos clínicos e administrativos. 
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 Investimentos decorrentes da Pandemia COVID-19 

Não tendo sido possível diminuir o impacto da Pandemia COVID-19, manter-se-á, em 

2021, a necessidade de continuar a efetuar investimentos que permitam ao HGO, 

continuar a dar a melhor resposta durante o presente ano. 

Assim, identificam-se os seguintes investimentos relevantes: 

 Abertura de estruturas modulares para Consultas Externas e Internamento 

(iniciados em 2020, mas com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 

2021, estando a Unidade de Internamento já em funcionamento); 

 Equipamento necessário para equipar a estrutura modular para Consultas 

Externas; 

 Reforço do parque de ecografia (ex: UCI); 

 Reforço do parque de monitorização multiparamétrica; 

 Aumento do parque de infusão (Bombas infusoras e bombas de alimentação 

parentérica); 

 Reforço da rede de Oxigénio (criação de novo coletor, anel de ligação entre 

prumadas de abastecimento, aumento do número de tomadas de Oxigénio nos 

serviços). 
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6. Projeções Económico-Financeiro 

Princípios Financeiros – Referência para 2021 

Os indicadores de gastos operacionais considerados para efeitos do PAO para o triénio 

2021-2023, quanto à eficiência operacional e ao Plano de Redução de Gastos 

Operacionais (PRGO), são os indicados no Despacho Conjunto das Finanças e Saúde, de 

4 de setembro de 2020, que adapta o Despacho n.º 395/2020, de 27 de julho, do 

Secretário de Estado do Tesouro:  

6.1. Orçamento Financeiro  

 

O Orçamento Financeiro do HGO para 2021 foi elaborado em Agosto de 2020, de 

acordo com as orientações da Circular da DGO nº 1399 de 2020.  

A receita prevista como adiantamento ao Contrato-Programa e Programas Verticais de 

2021, foi a indicada pela ACSS, de 169.450.891€, manifestamente insuficiente, já que as 

verbas previstas para receita do Contrato-Programa (CP) não permitem sequer financiar 

os custos operacionais previsíveis.  

O Orçamento Económico para o ano de 2021 foi elaborado no final de 2020 tendo em 

conta o referencial contabilístico SNC, com base nas orientações emanadas pela ACSS 
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e DGO, sendo a última versão a negociada no âmbito do CP 2021, submetido no SICA 

já em Janeiro de 2021. 

O orçamento do HGO para 2021 contempla uma receita global de 190.071.207€, 

indicada pela DGO, destinando-se a financiar as despesas quer de custos de 

funcionamento, quer de bens de investimento. 

Da receita prevista, 89% é proveniente do Contrato-Programa a negociar com a Tutela 

e o remanescente de receitas extra Contrato-Programa, nomeadamente, faturação de 

cuidados de saúde a companhias de seguros e outras entidades financeiras 

responsáveis, projetos financiados relacionados com a atividade clínica como sejam 

ensaios clínicos, exploração privada de instalações, programas específicos de saúde fora 

do âmbito do Contrato-Programa, ou faturação de medicamentos biológicos, entre 

outros. 

A componente de maior peso no total do orçamento é destinada ao financiamento de 

despesas com pessoal, 100,8 M€, com um peso de 53% no total da despesa 

orçamentada. 

As despesas com aquisição de bens e serviços representam 40% do valor orçamentado 

para consumos, entre as quais se destacam os encargos com instalações, como sejam 

água, eletricidade, limpeza e segurança, o recurso a empresas e prestadores de serviços 

externos com a especialização necessária à prestação de cuidados de saúde, contratos 

de assistência técnica, alimentação, entre outros. 

6.2. Orçamento de Compras 

 

O processo de orçamentação das compras teve por base os valores acumulados em 

2020, considerando um acréscimo, em especial, em equipamentos de proteção 

individual. 

A aquisição de novos bens de consumo, sobretudo na área do consumo clínico, será 

sempre previamente sujeita a uma análise custo-benefício, com recurso à negociação, 
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sempre que possível, dos contratos de fornecimentos de bens, no sentido de reduzir os 

custos, assegurando o cumprimento das regras de contratação pública, rentabilizando 

e combatendo o desperdício dos bens de uso corrente. 

6.3. Orçamento Económico 

Na elaboração do Orçamento Económico foi ponderada a sustentabilidade económica 

do HGO, procurando prosseguir uma política de controlo de custos, muito desafiante 

em pleno contexto de pandemia rodeado de incertezas, aliada a uma previsão de 

aumento da faturação da atividade assistencial face a 2020. 

O HGO apresentou em 2019 melhorias substanciais em resultado de uma gestão 

orientada para objetivos, através do cumprimento das metas de produção e dos 

objetivos de qualidade e eficiência definidos superiormente, aliada a uma criteriosa 

utilização dos recursos disponíveis. 

Todavia, o efeito da pandemia em 2020 foi, não só clinicamente, mas economicamente 

desastroso, estando o processo de fecho de contas ainda em curso, e os impactos 

negativos prolongar-se-ão pelo ano de 2021, quer no domínio dos custos, quer dos 

condicionalismos vastos do Acesso e limitações consequentes à concretização de 

proveitos. 

Assim, apesar dos relativamente elevados níveis de eficiência interna e de produtividade 

dos seus recursos humanos, o HGO estima um EBITDA de cerca de -11,7M€, em 2021, 

revelador do desfasamento entre proveitos (preços por linha de produção) e custos 

unitários, na área assistencial. 
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O exercício de previsão orçamental para 2021, apesar deste contexto, encontra-se 

fortemente condicionado pelo cumprimento, a que o HGO se encontra adstrito, do rácio 

previsto no Despacho Conjunto, relativo às instruções para a elaboração do PAO 2021, 

de Setembro, retificado através do Despacho Conjunto de 4 de Setembro de 2020, que 

fixa o valor do rácio de Gastos Operacionais / doente-padrão do HGO. 
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Assim, o exercício a que o atual Conselho de Administração procedeu, partiu da 

estimativa da sua estrutura de custos, combinando aquilo que são os efeitos exógenos, 

resultantes de decisões da tutela, na variação dos custos com recursos humanos, com 

a imprescindibilidade de reforço do quadro de recursos humanos, nos termos expostos 

no capítulo anterior, e assegurando máxima contenção nas demais rubricas, à exceção 

genericamente das relativas ao medicamento, que ainda assim crescem de acordo com 

um cenário relativamente conservador.  

Acresce que se estimam custos superiores a 19,8 milhões de euros em 2021 diretamente 

causados ou justificáveis pela pandemia por COVID-19, já comunicados superiormente, 

que terão necessariamente de ser alvo de financiamento independente da produção, 

uma vez que é sabido que um dos efeitos desta pandemia foi, precisamente, o da 

diminuição abrupta da atividade assistencial não-COVID, que perdura à data de hoje e 

terá efeitos graves e demorados no tempo.  

Neste contexto, o impacto económico estimado no âmbito da pandemia para 2021 é 

de 19,8M€ sendo que 16,7M€ se referem a aumento de gastos e 3M€ são referentes a 

investimento. 

 

Desta forma, o orçamento para 2021 apresenta-se inevitavelmente desequilibrado do 

ponto de vista económico, com um EBITDA negativo de 11,7M€, apresentando 

resultados líquidos, também negativos, no valor de 14,3M€. 

Os proveitos do Contrato-Programa foram estimados com base na atividade prevista e 

atendendo aos Termos de Referência para a Contratualização de 2021. 

Nas restantes rubricas de proveitos foram orçamentados valores considerando os 

pressupostos históricos da atividade, com exceção da entidade ACSS cujos valores 

foram comunicados ao HGO. 
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Rendimentos e Ganhos  Final 2019 Previsional 2020 Previsional 2021 Previsional 2022 Previsional 2023
Acréscimo

% 2021/2019

Taxas Moderadoras 2.251.492,73              1.747.979,06              2.251.401,73              2.251.401,73              2.251.401,73          0,00%

  Prestações de serviços

  SNS - Serviço nacional de Saúde 144.541.252,76          139.475.396,10          150.155.319,95          145.594.393,15          145.745.360,46      4%

  Internamento 55.113.419,97            53.342.072,04            58.789.565,32            56.075.342,74            56.075.342,74        7%

  Consulta 19.175.641,61            20.244.254,40            22.700.338,00            20.934.662,40            20.934.662,40        18%

  Urgência /SAP 14.022.685,20            10.340.611,20            10.771.535,29            10.770.358,14            10.770.358,14        -23%

  Quartos Particulares -                              0%

  Hospital de dia 915.982,28                 413.890,49                 487.512,00                 475.089,00                 493.507,95             -47%

  Meios complementares de diagnóstico e terapêutica -                              -                              -                              -                         0%

  De diagnóstico 0%

  De terapêutica 0%

  Taxas Moderadoras 2.251.492,73              1.747.979,06              2.251.401,73              2.251.401,73              2.251.401,73          0%

  Outras prestações de serviços de saúde 54.354.060,90            54.682.484,66            56.286.930,34            56.219.501,87            56.352.050,23        4%

  Serviço domiciliário 1.863.220,60              1.450.416,92              1.771.501,58              1.771.501,58              1.771.501,58          -5%

  GDH - ambulatório 18.991.549,47            19.544.405,90            23.134.004,92            21.113.422,34            21.113.422,34        22%

  Programas de gestão da doença crónica 20.916.673,74            21.017.550,00            18.102.408,00            19.660.017,00            19.660.017,00        -13%

  Plano de convergência 0%

  Valor capitacional (ULS) -                              -                              -                              -                              -                         0%

  Outras prestações de serviços de saúde -                              12.288.411,84            12.764.790,84            13.300.747,95            13.433.296,31        0%

  Outras prestações de serviços 12.582.617,09            381.700,00                 514.225,00                 373.813,00                 373.813,00             -96%

Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) 959.462,80                 452.083,31                 1.119.439,00              1.119.439,00              1.119.439,00          17%

  Outras entidades responsáveis 5.121.808,02              4.851.772,35              4.900.290,07              4.949.292,97              4.998.785,90          -4%

  Internamento 1.834.908,10              1.107.754,93              1.118.832,48              1.130.020,81              1.141.321,01          -39%

  Consulta 25.349,88                   21.933,78                   22.153,12                   22.374,65                   22.598,40               -13%

  Urgência /SAP 595.615,32                 501.021,57                 506.031,79                 511.092,11                 516.203,03             -15%

  Quartos particulares -                              -                              -                              -                              -                         0%

  Hospital de dia -                              -                              -                              -                              -                         0%

  Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 2.531.236,04              3.098.891,51              3.129.880,43              3.161.179,23              3.192.791,03          24%

  De diagnóstico 441.632,31                 611.998,55                 618.118,54                 624.299,72                 630.542,72             40%

  De terapêutica 2.089.603,73              2.486.892,96              2.511.761,89              2.536.879,51              2.562.248,30          20%

  Taxas Moderadoras -                              -                              -                              -                         0%

  Outras prestações de serviços de saúde 35.471,58                   15.882,71                   16.041,54                   16.201,95                   16.363,97               -55%

  Outras prestações de serviços 99.227,10                   106.287,84                 107.350,72                 108.424,23                 109.508,47             8%

-                         

  Serviços Secundários -                              -                              -                              -                              -                         

  IVA dos serviços com imposto incluído -                              -                              -                              -                              -                         

  Descontos e Abatimentos -                              -                              -                              -                              -                         

  Prestações de serviços 149.663.060,78          144.327.168,45          155.055.610,03          150.543.686,12          150.744.146,36      4%

  Variação nos inventários da produção -                              -                              -                         0%

-                         

  Trabalhos para a própria entidade -                              -                              -                         0%

-                         

  Subsídios à Exploração 18.714.811,69            25.866.871,18            22.398.311,05            40.663.500,00            43.163.500,00        20%

-                         

  Reversões -                         

  De depreciações e de amortizações

  De perdas por imparidade

  Em dívidas a receber 335.001,62                 1.023.724,83              80.000,00                   82.400,00                   84.872,00               3,00%

  Ajustamentos em inventários

  Em investimentos f inanceiros

  Em propriedades de investimento

  Em ativos f ixos tangíveis

  Em ativos intangíveis

  Em investimentos em curso

  Em ativos não correntes detidos para venda

  De provisões 20.375,00                   

  Reversões 355.376,62                 1.023.724,83              80.000,00                   82.400,00                   84.872,00               -77%

-                         

  Ganhos por aumento do justo valor -                              -                         0%

  Outros Rendimentos e Ganhos 2.363.417,76              2.428.201,43              2.008.413,87              2.068.666,29              2.130.726,28          -15%

-                         

  Juros, dividendos e outros rendimentos similares -                              -                              -                              -                              -                         0%

  Rendimentos 173.348.159,58          175.393.944,95          181.793.736,68          195.609.654,14          198.374.646,37      5%

-                              

Taxas Moderadoras                2.251.492,73                1.747.979,06                2.251.401,73                2.251.401,73           2.251.401,73 0%

% s/ Total Geral                             0,01                             0,01                             0,01                             0,01                         0,01 -5%

  Prestações de serviços            149.663.060,78            144.327.168,45            155.055.610,03            150.543.686,12       150.744.146,36 4%

% s/ Total Geral                             0,86                             0,82                             0,85                             0,77                         0,76 -1%

  Variação nos inventários da produção                                 -                                   -                                   -                                   -                               -   0%

% s/ Total Geral                                 -                                   -                                   -                                   -                              -   0%

  Trabalhos para a própria entidade                                 -                                   -                                   -                                   -                               -   0%

% s/ Total Geral                                 -                                   -                                   -                                   -                              -   0%

  Subsídios à Exploração              18.714.811,69              25.866.871,18              22.398.311,05              40.663.500,00         43.163.500,00 20%

% s/ Total Geral                             0,11                             0,15                             0,12                             0,21                         0,22 14%

  Reversões                   355.376,62                1.023.724,83                     80.000,00                     82.400,00                84.872,00 -77%

% s/ Total Geral                             0,00                             0,01                             0,00                             0,00                         0,00 -79%

  Ganhos por aumento do justo valor                                 -                                   -                                   -                                   -                               -   0%

% s/ Total Geral                                 -                                   -                                   -                                   -                              -   0%

  Outros Rendimentos e Ganhos                2.363.417,76                2.428.201,43                2.008.413,87                2.068.666,29           2.130.726,28 -15%

% s/ Total Geral                             0,01                             0,01                             0,01                             0,01                         0,01 -19%

  Juros, dividendos e outros rendimentos similares                                 -                                   -                                   -                                   -                               -   0%

% s/ Total Geral                                 -                                   -                                   -                                   -                              -   0%

TOTAL Geral            173.348.159,58            175.393.944,95            181.793.736,68            195.609.654,14       198.374.646,37 4,87%

EBITDA - Res/antes Deprec, Gastos de Fin/ e Impostos            (15.633.898,74)            (11.176.939,57)            (11.663.275,90)                 (287.419,65)             (253.185,32) -25,40%

Imposto sobre o rendimento do Exercício                   (62.301,65)

Resultado Líquido do Exercício            (19.205.482,04)            (13.977.952,11)            (14.356.295,34)              (3.883.596,24)          (3.955.184,60) -25,25%

% de Rendimentos Extra CP, no Total de Rendimentos 16,62% 20,48% 17,40% 25,57% 26,53% 4,73%

Res/ Operacional (antes de Gastos de Financ/ e Impostos)            (19.141.949,94)            (13.976.411,71)            (14.354.739,54)              (3.882.024,88)          (3.953.597,52) -25,01%
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O Orçamento para 2021 foi efetuado tendo em conta as seguintes iniciativas de 

eficiência e Controlo Orçamental: 

 Adesão aos procedimentos aquisitivos desenvolvidos pelas centrais de compras 

(SPMS e ESPAP); 

 Preço-base nos procedimentos aquisitivos igual ou inferior ao último preço de 

aquisição, nos produtos que seja expectável diminuição do valor de compra; 

 Utilização das plataformas eletrónicas de contratação; 

 Primazia a contratação de MCDT a entidades do SNS; 

 Contratação de cirurgias a entidades externas; 

 Monitorização constante dos consumos e análise dos desvios para 

implementação de medidas corretivas; 

 Requalificação de várias áreas do hospital com vista à melhoria da gestão clínica 

interna, em especial no internamento; 

 Otimização de espaços para utilização em atividades de ambulatório fora da 

área de internamento; 

 Incrementar a utilização do Programa de tele-dermatologia, em parceria com o 

ACES Almada/Seixal; 

 Dinamizar os programas de consultoria em Saúde Mental e Saúde Materna com 

o ACES Almada/Seixal; 

 Manter o programa de Rastreio da Retinopatia Diabética. 

 Implementar o Diagnóstico Pré-Natal, como atividade com linha de 

financiamento própria; 

 Promover a constituição de Centros de Responsabilidade Integrado (CRI); 

 Projeto Gestão do Internamento - diminuição dos dias de internamento 

inadequados e dos protelamentos de alta por motivos sociais ou tempo de 

resposta RNCCI; 

 Implementar projetos de melhoria dos perfis de prescrição e protocolos clínicos 

de prescrição entre o Hospital e ACES, através das Direções Clínicas (diabetes/ 

hipertensão/ saúde mental); 

 Projeto de Gestão centralizada de contactos com os doentes do SIGIC, com vista 

à otimização de gestão de processos no âmbito do acesso e melhoria da 

qualidade de serviço prestado; 

 Implementar protocolos MCDT com ARS/ACES e dinamizar protocolos já 

existentes; 

 Aumentar os proveitos extra-contrato através da venda de MCDT ao ACES e 

Hospitais Península Setúbal – Cintigrafias, PET, CPRE, Citologias. 

 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021 

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 
 

 

43 
 

Em termos gráficos: 

 

Ao nível da estrutura de custos, o orçamento económico prevê um aumento global de 

3,6% dos custos totais, face ao ano de 2020 e 1,9% face a 2019. 

 

No quadro seguinte podemos efetuar a comparação entre a evolução dos Gastos no 

Orçamento económico, entre 2019, 2020 (previsão no final de 2020), e 2021, 

percebendo-se que o impacto da COVID 19 se reflete num aumento de custos de cerca 

de 8,5% entre 2019 e 2020 (dados provisórios) e de 12,4% quando comparamos 

previsão para 2021 com o fecho de ano de 2019, sem considerar o efeito nos custos de 

2019 do impacto do fecho dos contratos-programa de 2014 e 2015. Considerando esse 

efeito, o impacto surge amenizado, com as referidas % de 3,6% e 1,9% respetivamente. 

Nos gastos de 2020 ainda não está contabilizado o impacto potencial do fecho do 

contrato-programa de 2016, em apuramento quando os mesmos foram estimados. 
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Hospital Garcia de Orta, EPE

Unidades: em Euros

Gastos e Perdas  Final 2019 

 Final 2019 S/ 

Encerramento 

CP 2014/2015 

Previsional 2020 Previsional 2021 Previsional 2022 Previsional 2023

Acréscimo

% previsto 2020 / 

Final 2019 (s/efeito 

fecho CP 

2014/2015)

Acréscimo

% 2021/2019 

(s/efeito fecho CP 

2014/2015)

Acréscimo

% 2021/2020

Acréscimo

% 2021/2019

  Custo das m. v. e das matérias consumidas 49.972.992,22   49.972.992,22   57.046.787,18     60.038.872,35     59.932.733,03   61.850.344,21    14,2% 20,1% 5,2% 20,1%

-                         

  Fornecimentos e serviços externos 26.440.953,73   26.440.953,73   28.226.145,57     30.546.554,71     30.753.306,19   30.325.734,54    6,8% 15,5% 8,2% 15,5%

-                         -                         -                        -                        

  Gastos com o pessoal 91.272.868,31   91.272.868,31   97.683.504,90     99.225.994,17     101.533.987,30 102.742.935,20  7,0% 8,7% 1,6% 8,7%

-                        

*  Gastos de depreciação e de amortização 3.508.051,20      3.508.051,20      2.799.472,14       2.691.463,64       3.594.605,23      3.700.412,21      -20,2% -23,3% -3,9% -23,3%

  Perdas por imparidade 2.150.107,26      2.150.107,26      2.773.190,06       2.800.921,96       2.828.931,18      2.857.220,49      29,0% 30,3% 1,0% 30,3%

  Perdas por reduções de justo valor -                        -                         -                         -                        -                        0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Provisões do Exercício 293.858,40         293.858,40         500.000,00          500.000,00          500.000,00         500.000,00          70,1% 70,1% 0,0% 70,1%

  Outros Gastos e Perdas 18.851.278,40   827.292,62         341.256,81          344.669,38          348.116,08         351.597,24          -58,8% -58,3% 1,0% -98,2%

*  Gastos e perdas de financiamento 1.230,45              1.230,45              1.540,40               1.555,80               1.571,36              1.587,08              25,2% 26,4% 1,0% 26,4%

TOTAL Geral 192.491.339,97 174.467.354,19 189.371.897,06  196.150.032,02  199.493.250,38 202.329.830,97  8,5% 12,4% 3,6% 1,9%

Gastos com Pessoal Ajustados 95.831.533,16   95.831.533,16   101.485.159,74  103.024.088,16  105.289.646,29 106.498.594,19  5,9% 7,5% 1,5% 7,5%

Outros Gastos 96.659.806,81   78.635.821,03   87.886.737,32     93.125.943,86     94.203.604,09   95.831.236,78    11,8% 18,4% 6,0% -3,7%

% Custos com HE, Suplementos e FSE (STRH+HON) 17,75% 17,75% 17,86% 16,33% 15,92% 15,73% 0,6% -8,0% -8,6% -8,0%

  % dos Custos com Prestações de Serviços no Total de 

Custos com Pessoal
4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBITDA - Res/antes Deprec, Gastos de Fin/ e Impostos   (15.633.898,74)       2.390.087,04     (11.176.939,57)     (11.663.275,90)         (287.419,65)          (253.185,32)

Imposto sobre o rendimento do Exercício           (62.301,65)

Resultado Líquido do Exercício   (19.205.482,04)      (1.119.194,61)     (13.977.952,11)     (14.356.295,34)      (3.883.596,24)      (3.955.184,60)

Res/ Operacional (antes de Gastos de Financ/ e 

Impostos)   (19.141.949,94)      (1.117.964,16)     (13.976.411,71)     (14.354.739,54)      (3.882.024,88)      (3.953.597,52)
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A previsão de custos para 2021-2023 tem subjacente um conjunto de pressupostos, 

que se explicitam: 

CONSUMOS 

 

Nos CMVMC, prevê-se, para 2021, um aumento de 5,2%, face a 2020 e de 20%, 

relativamente a 2019.  

O incremento na rubrica de medicamentos decorre da introdução de novas terapêuticas 

e ao aumento do consumo dos radio-fármacos, essenciais para a expansão da Medicina 

Nuclear. Também a entrada de novos fármacos, aprovados centralmente, na área 

Hemato-Oncologia tem impulsionado este acréscimo. No entanto, o HGO irá apostar 

na utilização de medicamentos biossimilares, fazendo uma análise custo-benefício.  

No material de consumo clinico prevê-se um aumento de 0,6%, face a 2020, justificado 

ainda pela aquisição dos equipamentos de proteção individual (no âmbito do COVID-

19). O acréscimo, nesta rúbrica, face a 2019 será de 20,9%. 

Nas restantes rubricas de custos foram orçamentados valores considerando os 

pressupostos históricos da atividade. 
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
 
Nos FSE, o HGO prevê um aumento, em especial na rubrica de subcontratos, 

justificado pela celebração de protocolos para operar doentes em entidades 

externas, com um custo estimado de 1M€.  

No que diz respeito à rubrica de serviços especializados, estima-se um acréscimo de 

2,3% face a 2019 e de 7,3% relativamente a 2020, porque se contempla a 

externalização da Esterilização, os encargos decorrentes da conservação e 

manutenção dos edifícios e também de equipamentos, tanto informáticos, como 

médicos, cuja obrigatoriedade de assistência contínua é reforçada pelas regras de 

certificação da qualidade do CHKS. Nesta rubrica estão ainda incluídos os custos com 

grandes contratos tais como Alimentação e Lavandaria. 

Na rubrica de serviços diversos, prevê-se um aumento de 82% face a 2019, explicado, 

sobretudo, pelos custos extraordinários no âmbito do COVID-19, prevendo-se um 

aumento na limpeza, higiene e conforto de cerca de 1.977.000€. Em comparação 

com o ano de 2020, o aumento é de 13%, decorrente do incremento do contrato da 

limpeza. 
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GASTOS COM PESSOAL 

 
 
Em 2021 prevê-se o aumento de 9% nos custos com pessoal, face a 2019 e de 1,6% 

relativamente a 2020. Este acréscimo deve-se ao aumento do número de efetivos, 

assim como ao acréscimo na massa salarial por força da reposição dos salários.  

Face às recentes medidas, decididas pela Tutela, de atribuição de subsídios de risco, 

majorações de dias férias e de trabalho suplementar, é, todavia, de antecipar que 

estes valores possam ser largamente ultrapassados. 

A área dos RH médicos é atualmente a mais carenciada, contando com um número 

de efetivos aquém das suas dotações mínimas para adequada resposta à sua lista de 

espera para consulta e lista de espera para cirurgia. Adicionalmente, o Serviço de 

Urgência Geral assenta em grande parte em trabalho extraordinário e prestações de 

serviço, pelo que o reforço do pessoal médico tem como objetivo garantir a 

reposição das escalas de urgência atualmente muito deficitárias (em virtude da 

elevada faixa etária deste grupo profissional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021 

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 
 

 

48 
 

No que respeita a rendimentos e ganhos, a evolução 2019-2023 representa-se em 

termos gráficos: 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO PROGRAMA  

Na rubrica de Prestação de Serviços, o valor para 2021 teve por base a atividade 

assistencial prevista e os preços estabelecidos nos Termos de Referência para a 

Contratualização para 2021, assim como a atribuição de uma verba de convergência 

ao HGO, de valor significativo, por se antever dificuldade em realizar toda a atividade 

prevista, nas várias linhas, porventura sobrestimada pelos motivos expostos no 

ponto relativo ao Orçamento Económico. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATO PROGRAMA  

Esta rubrica engloba a prestação de serviços a outras entidades e foi estimada com 

base no histórico. 
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  Código das contas 

SNC
  Nome das contas SNC  Final 2019 Previsional 2020 Previsional 2021 Previsional 2022 Previsional 2023

Var 

2021/2019

72               Prestações de Serviços 149.663.060,78         144.327.168,45         155.055.610,03         150.543.686,12         150.744.146,36         4%
72011 SNS - SERVIÇO NAC. SAUDE (Cont Programa)          143.581.789,96 139.023.312,79 149.035.880,95 144.474.954,15 144.625.921,46 4%

720111 Internamento                                      55.113.419,97           53.342.072,04           58.789.565,32           56.075.342,74           56.075.342,74           7%
720112 Consulta                                          19.175.641,61           20.244.254,40           22.700.338,00           20.934.662,40           20.934.662,40           18%
720113 URGÊNCIA/SAP                                      14.022.685,20           10.340.611,20           10.771.535,29           10.770.358,14           10.770.358,14           -23%
720114 GDH Ambulatório                                   18.991.549,47           19.544.405,90           23.134.004,92           21.113.422,34           21.113.422,34           22%
720115 Hospital de dia                                   915.982,28                413.890,49                487.512,00                475.089,00                493.507,95                -47%
720116 OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS SAÚDE                  35.362.511,43           35.138.078,76           33.152.925,42           35.106.079,53           35.238.627,89           -6%

0%
72012 Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) 959.462,80                452.083,31                1.119.439,00             1.119.439,00             1.119.439,00             17%

720121 Assistencia Medica ao Estrangeiro 397.430,44                132.724,02                279.859,75                279.859,75                279.859,75                -30%
720122 Transplantes e Colheitas 275.089,59                192.159,29                279.859,75                279.859,75                279.859,75                2%
720123 Atrofia Muscular Espinhal 159.000,00                127.200,00                559.719,50                559.719,50                559.719,50                252%
720124 Hepatite C 127.942,77                -                            -                            -100%

0%
72013 OUTRAS ENTIDADES RESPONSÁVEIS                     5.121.808,02             4.851.772,35             4.900.290,07             4.949.292,97             4.998.785,90             -4%

720131 Internamento                                      1.834.908,10             1.107.754,93             1.118.832,48             1.130.020,81             1.141.321,01             -39%
720132 Consulta                                          25.349,88                  21.933,78                  22.153,12                  22.374,65                  22.598,40                  -13%
720133 URGÊNCIA/SAP                                      595.615,32                501.021,57                506.031,79                511.092,11                516.203,03                -15%
720136 MEIOS COMPLEMENTARES DIAGN E TERAPÊUTICA          2.531.236,04             3.098.891,51             3.129.880,43             3.161.179,23             3.192.791,03             24%
720138 GDH AMBULATÓRIO                                   35.471,58                  15.882,71                  16.041,54                  16.201,95                  16.363,97                  -55%
720139 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                     99.227,10                  106.287,84                107.350,72                108.424,23                109.508,47                8%
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Os restantes rendimentos e ganhos referem-se a Rendimentos Suplementares, 

rendimentos de anos anteriores e juros provenientes de descontos financeiros. 

 

 

SITUAÇÃO PATRIMONIAL 

O balanço para 2021 contempla um ativo líquido de 97M€, para um Fundo Patrimonial 

negativo de 87M€ e um Passivo de 184M€. 

Estes dados evidenciam a complexa situação patrimonial do HGO, combinada com a 

difícil situação económica já exposta, considerando-se que o HGO necessita 

urgentemente de um plano de recapitalização. 

No lado do Ativo, destaca-se o aumento nas Imobilizações Corpóreas, tendo em conta 

os investimentos a realizar, em particular o projeto PORLisboa 2020 de elevado 

montante. 

Na rúbrica de existências prevê-se que se mantenham, em função da realização de 

compras alinhadas com os consumos e como resultado do esforço contínuo de 

racionalização do processo de compras. 

As disponibilidades mantêm-se em linha com o ano anterior, essencialmente devido ao 

esforço que o HGO tem tido no não agravamento excessivo do prazo médio de 

pagamento a fornecedores. No entanto, face ao contexto atual de pressão de tesouraria 

decorrente das limitações de financiamento, aliado ao aumento do valor das aquisições, 

prevê-se a degradação do prazo médio de pagamentos. De sublinhar que à data da 

elaboração do orçamento submetido no SICA, o saldo final das disponibilidades previa 

a autorização, ainda em 2020, de utilização do saldo de gerência de 2019, que se 

encontrava cativo. Apesar das inúmeras comunicações com a tutela e com a ACSS, não 

obtivemos, entretanto, autorização de utilização em despesa do saldo de gerência de 
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2019. Assim, no balanco previsional de 2020, haverá uma diferença no saldo das 

disponibilidades, entre o balanco previsional e a execução do ano de 2020 que dará 

origem às demostrações financeiras no documento de prestação de contas. 

Nas dívidas a terceiros é esperada uma evolução desfavorável na liquidação de dívidas 

a fornecedores, consequência do subfinanciamento, bem como do aumento dos custos 

com pessoal, que irão absorver parte dos recursos disponíveis em tesouraria. 

Tendo em conta o Resultado Líquido negativo de 2019, transitado para 2020, e o 

previsional de fecho de 2020, prevê-se uma degradação do Fundo Patrimonial. 

No Passivo, estima-se um aumento das dívidas a terceiros, por via do aumento de 

compras e Fornecimentos e Serviços Externos. 
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7. Plano de Redução de Custos  

Em plena pandemia, com a urgência e a disrupção que tem implicado, a todos os níveis 

no funcionamento do HGO, estabelecer um PRC e alcançar reduções efetivas afigura-se 

um exercício difícil, quase impossível. 

O ano de 2021 não é, de todo, um ano oportuno à concretização de reduções na 

generalidade das rubricas de gastos, seja no domínio dos Consumos, Fornecimento de 

Serviços, ou Gastos com Pessoal. 

Contudo, no capítulo 6.4, foi já elencado um conjunto de iniciativas de eficiência e 

melhoria do Controlo Orçamental que visam contribuir para a redução de custos e 

promoção da eficiência técnica do HGO. 

No Anexo VI detalha-se o Plano de Redução de Custos (completando com medidas 

genéricas de melhoria do controlo de gestão e aumento de proveitos) do HGO para 

2021. 

Os custos orçamentados para 2021 resultaram das estimativas de necessidades do HGO 

e procuraram cumprir os princípios financeiros de referência para 2021, ainda que muito 

condicionados pela evolução da pandemia COVID-19. 

Assim, para 2021, prevê-se o crescimento dos consumos por via do aumento de 

produção e nos FSE, por via do aumento do SIGIC, da elaboração protocolos com 

entidade externas para redução da LIC e do aumento de gastos com os serviços de 

limpeza e com a externalização da Esterilização. As restantes rubricas mantêm-se em 

linha com o exercício de 2020. 

PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS 

 

No contexto atual, apesar do esforço coordenado pelo Conselho de Administração na 

melhoria do controlo de gestão, não é, de todo, possível manter a estrutura de gastos a 

um nível inferior ao de 2019, nem de 2020. Em 2021, prevê-se um aumento de gastos 
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diretamente relacionados com a pandemia no valor de 19,8M€, o que, só por si, 

inviabiliza o cumprimento de metas traçadas num Plano de Redução de Custos. 

No entanto, estima-se um aumento no volume de negócios, de 8% entre 2020 e 2021 (e 

de 4% se compararmos 2019 e 2021). 

No que se refere a gastos com a frota automóvel, estima-se que o número de viaturas 

se mantenha, à excepção de duas que serão financiadas pelo Programa de Incentivos à 

Integração de Cuidados do Contrato-programa e que servirão para projetos com o ACES 

Almada/Seixal, assim como os gastos associados à sua utilização. 

 

FROTA AUTOMÓVEL  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

  

2019 2020 2021

Final Previsão Previsão Valor % Valor %

Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(C)+(e)+(f) 91 272 868,31       97 241 534,86       99 225 994,17       7 953 125,86       9% 1 984 459,31     2%

(a) Gastos com órgãos Sociais 382 568,94             402 315,19             427 354,70             44 785,76             12% 25 039,51          6%

(b) Gastos com Cargos de Direção -                            -                            -                            0% -                       0%

(c) Remunerações do Pessoal (1)+(2) 73 375 389,74       78 138 190,69       79 811 918,18       6 436 528,44       9% 1 673 727,49     2%

(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal 73 375 389,74       78 138 190,69       79 811 918,18       6 436 528,44       9% 1 673 727,49     2%

(ii) Outros Subsídios -                            -                            -                            0% -                       0%

(iii) Impacto reposição direitos previstos em instrumentos de 

regulamentação coletiva -                            -                            -                            
0%

-                       
0%

(iv) impacto  com valorizações remuneratórias não 

abrangidas por instrumentos  de regulamentação coletiva de 

trabalho -                            -                            -                            

0%

-                       

0%

(d) Benefícios pós-emprego 35 048,30               17 703,63               2 713,53                  (32 334,77)            -92% (14 990,10)         -85%

(e) Ajudas de custo 11 168,56               13 003,09               5 553,52                  (5 615,04)              -50% (7 449,57)           -57%

(f) Restantes Encargos 17 457 397,59       18 660 431,28       18 973 305,19       1 515 907,60       9% 312 873,91        2%

(g) Rescisões / Indemnizações 11 295,18               9 890,98                  5 149,05                  (6 146,13)              -54% (4 741,93)           -48%

Gastos totais (2) = (1) sem impacto das medidas identificadas em 

(iii), (iv), e (g)
91 261 573,13       97 231 643,88       99 220 845,12       7 959 271,99       0,63          1 989 201,24     2%

Designação -                         0% -                       0%

Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) 2742 2936 3048 112 11% 112 4%

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) 8 6 6 0 -25% 0 0%

Nº Cargos de Direção sem O.S. (número) 23 21 25 4 9% 4 19%

Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) 2711 2909 3017 108 11% 108 4%

Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/(1-f)]

Var. 2021/2019
Cesignação

Var. 2021/2020
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8. Pedidos de Dispensa dos Princípios Financeiros de Referência 

para 2021 

1. Eficiência Operacional - Indicador previsto Despacho Conjunto das Finanças e 

Saúde, de 4 de setembro de 2020, que adapta o Despacho n.º 395/2020, de 27 de 

julho, do Secretário de Estado do Tesouro: 

 

O HGO garante, em 2021, que o rácio dos gastos operacionais sobre o volume de 

negócios é igual ou inferior ao verificado em 2019, conforme quadro infra.  

Gastos - Eficiência Realizado 

2019 
Estimado 2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Gastos Operacionais (GO)    192.490.110 €     189.370.357 €    196.148.486 €  3,6% 

Volume de Negócios (VN)    151.914.554 €     146.075.148 €    157.307.012 €  7,7% 

Rácio GO/VN 127% 130% 125%  

 

Do mesmo modo, e depois do agravamento verificado em 2020 (resultado do aumento 

de gastos e redução acentuada da atividade assistencial), para 2021, prevê-se uma 

evolução positiva do indicador Gastos operacionais/Doente padrão. 

Gastos - Eficiência 
Realizado 

2019 
Estimado 2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Gastos operacionais/doente padrão            3.374,1 €             4.109,6 €            3.950,5 €  -3,9% 

 

2. Plano de Redução de Custos – Indicadores previstos Despacho Conjunto das 

Finanças e Saúde, de 4 de setembro de 2020, que adapta o Despacho n.º 395/2020, 

de 27 de julho, do Secretário de Estado do Tesouro: 

 

a) Com pessoal, com exceção da relativa aos corpos sociais e descontado o efeito do 

absentismo;  

PRC 
Realizado 

2019 
Estimado 2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Gastos com pessoal      91.272.868 €       97.683.505 €      99.225.994 €  1,6% 

Indemnizações            11.295 €               5.149 €               5.149 €  0,0% 

Valorização remuneratória                    -   €                     -   €                    -   €  - 

Horas extraordinárias        6.644.048 €         8.044.660 €        6.998.854 €  -13,0% 

Trabalho Extraordinário + Serviços Prestados por Empresas 

Serviços Médicos + Serviços Médicos 
       7.611.466 €       11.607.960 €      11.719.881 €  1,0% 

 

Em 2021, o HGO prevê prosseguir uma política de ajustamento dos quadros de pessoal 

do HGO, procurando adequá-los às efetivas necessidades de uma organização eficiente, 
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e reduzir, inclusivamente, o volume de horas extraordinárias e prevenções (o que se 

prevê para 2021). 

Nesses termos, solicita-se autorização para o aumento do número de trabalhadores, 

mais detalhado no capítulo 4. do presente PAO, tendo em consideração os seguintes 

fatores: 

 O HGO tem carência crónica de profissionais de alguns grupos 

profissionais/especialidades, devendo a sua contratação ser devidamente acautelada 

e fundamentada no PAO a submeter anualmente à Tutela. A contratação destes 

trabalhadores, se concretizada, em 2021 poderá ter impacto na redução da rúbrica 

FSE (prestações de serviços) e no volume de horas extraordinárias. 

 O impacto da pandemia COVID-19 impôs o reforço de equipas e de escalas, dado o 

incremento de camas de Medicina Intensiva ou a criação de uma nova Unidade de 

Isolamento, que exigem mais trabalhadores para assegurar, a cada vez mais exigente, 

prestação de cuidados (EPI, limitações de circulação, medidas de minimização de 

risco…). Em simultâneo, o aumento de capacidade instalada na área da consulta 

externa – solução contentorizada, garantirá a prestação de cuidados de saúde em 

regime de ambulatório em condições de segurança, mas deverá ser acompanhada 

da necessidade de recrutamento de RH.  

 A necessidade de assegurar a produção contratualizada com a Tutela para 2021, 

dando resposta às necessidades da população, em termos de atividade assistencial e 

de acesso, mas também de eficiência e sustentabilidade económico-financeira, 

garantindo rendimentos que permitam comportar os gastos operacionais. 

O aumento de trabalhadores previsto para 2021, em simultâneo, com um conjunto de 

encargos de origem exógena fazem aumentar os gastos com pessoal em +1,6% face 

2020, destacando-se, entre eles, os seguintes: 

 O impacto do descongelamento das promoções e progressões em 2018 e revisão 

das carreiras de enfermagem e de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 

em 2019, cujos encargos está a ser anualmente incrementado, a que acrescem as 

promoções que se prevê ocorrerem no ano 2021, com a abertura de concursos de 

promoção para categorias superiores. 

 As medidas legislativas excecionais determinadas pelo Governo para compensação 

dos profissionais de saúde diretamente envolvidos no combate à pandemia COVID: 

prémios de desempenho, aumento do número de dias de férias, horários acrescidos, 

majoração do trabalho suplementar e pagamento como trabalho suplementar da 

atividade realizada em dia de tolerância,  
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Nestes termos, prevendo-se o aumento do número de trabalhadores, para o qual se 

solicita autorização, assim como o aumento de gastos com pessoal, e dos gastos com 

horas extraordinárias e prestações de serviços médicos, alguns por razões alheias à 

gestão do HGO, solicita-se dispensa de cumprimento dos referidos indicadores. 

 

b) Gastos globais com aquisições de serviços e fornecimentos externos; 

Em 2021, o HGO prevê aumentos nos FSE, não cumprindo assim o indicador que 

estipulava a manutenção dos gastos globais nestas rubricas, sendo de destacar: 

 O comprometimento da atividade cirúrgica, devido à afetação da UCA e da UCPA ao 

tratamento de doentes COVID-19, bem como a crónica carência de anestesistas, 

motivarão o recurso, em 2021, à contratação de salas cirúrgicas no exterior, para 

acesso às especialidades com maiores LIC e mais doentes fora do TMRG, de forma a 

dar cumprimento às orientações da Tutela, em matéria de Acesso;  

 Em 2021, prevê-se ainda, na rubrica serviços especializados, os custos decorrentes 

da externalização da Esterilização, assim como encargos crescentes como os 

contratos de alimentação e lavandaria. 

 Nos serviços diversos, prevê-se também um aumento de 13% explicado, sobretudo, 

pelos custos extraordinários no âmbito do COVID-19, designadamente na rubrica de 

limpeza, higiene e conforto. 

Os aumentos previstos decorrem, em grande parte, da situação pandémica pelo que o 

HGO solicita a dispensa do cumprimento do referido indicador. 

PRC 
Realizado 

2019 
Estimado 2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Gastos com FSE      26.440.954 €       28.226.146 €      30.546.565 €  8,2% 

 

c) Conjunto dos encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os 

associados à frota automóvel;  

Em 2021, o conjunto de gastos com estas rúbricas não apresenta variação face a 

2020, pelo que o HGO cumpre este indicador. 

PRC 
Realizado 

2019 

Realizado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Deslocações e alojamento            13.398 €                  988 €                  988 €  0,0% 

Ajudas de custo            11.169 €               5.554 €               5.554 €  0,0% 

Gastos com a frota automóvel            26.372 €             26.000 €             26.000 €  0,0% 

Total            50.938 €             32.541 €             32.541 €    
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d) Conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria.  

O HGO não pode atender aos pressupostos e orientações fixados pela Tutela para 

o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria, na medida em que prevê um aumento relativamente a 2020, na 

sequência de trabalhos preparatórios para o lançamento de concursos para a 

requalificação dos atuais edifícios do HGO e construção do Novo Edifício de 

Ambulatório, cujas propostas foram remetidas à tutela no passado dia 8 de Março. 

Neste sentido, e dada a importância estratégica do projeto de requalificação do HGO, 

incluindo o NEA, o HGO solicita dispensa de cumprimento deste indicador. 

PRC 
Realizado 

2019 

Realizado 

2020 

PAO  

2021 

Var.(%) 

21/20 

Gastos com contratação de estudos, pareceres, 

projetos de consultoria 
           65.420 €             31.390 €           250.000 €  696,4% 
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

 

 

  

Gastos - Eficiência Realizado 2019 Estimado 2020
PAO 

2021

Var.(%) 

21/20
Previsto 2022 Previsto 2023

Var.(%)  

22/21

Var.(%)  

23/21

Gastos Operacionais   192.490.110 €   189.370.357 €   196.148.486 € 3,6%   199.491.699 €   202.328.274 € 1,7% 3,2%

Gastos operacionais por doente padrão           3.374,1 €           4.109,6 €           3.950,5 € -3,9%           4.018,4 €           4.076,2 € 1,7% 3,2%

Gastos com Pessoal     91.272.868 €     97.683.505 €     99.225.994 € 1,6%   101.533.987 €   102.742.935 € 2,3% 3,5%

Gastos com Pessoal Ajustados      95.831.533 €    101.485.160 €   103.024.088 € 1,5%   105.289.646 €   106.498.594 € 2,2% 3,4%

Total Horas Extraordinárias        6.644.048 €        8.044.660 €       6.998.854 € -13,0%       6.998.854 €       6.998.854 € 0,0% 0,0%

Trabalho Extraordinário + Serviços Prestados por 

Empresas Serviços Médicos + Serviços Médicos
      7.611.466 €     11.607.960 €     11.719.881 € 1,0%     11.719.881 €     11.719.881 € 0,0% 0,0%

Trabalho Extraordinário + Prestação de Serviços Médicos/ 

Gastos com Pessoal
8,3% 11,9% 11,8% -0,1 p.p. 11,5% 11,4% -0,3 p.p. -0,4 p.p.

Horas Extraordinárias + Serviços Prestados por Empresas 

Serviços Médicos + Serviços Médicos
       6.644.048 €      10.444.866 €     10.754.513 € 3,0%     10.754.513 €     10.754.513 € 0,0% 0,0%

Gastos com Produtos Farmacêuticos     33.435.066 €     36.597.871 €     39.461.647 € 7,8%     40.570.047 €     42.196.268 € 2,8% 6,9%

Gastos com FSE     26.440.954 €     28.226.146 €     30.546.565 € 8,2%     30.753.326 €     30.325.765 € 0,7% -0,7%

Gastos com Pessoal + Gastos com FSE - Gastos com novos 

recrutamentos PEES - RCM n.º 41/2020
   117.713.822 €    124.083.788 €   129.028.804 € 4,0%   132.287.313 €   133.068.700 € 2,5% 3,1%

Rendimentos Operacionais Extra CP      11.224.675 €      10.631.869 €     10.523.045 € -1,0%     10.471.200 €     10.585.225 € -0,5% 0,6%

Deslocações            13.398 €                 988 €                 998 € 1,0%              1.008 €              1.018 € 1,0% 2,0%

Comunicações          228.953 €          313.252 €          316.384 € 1,0%          319.548 €          322.744 € 1,0% 2,0%

Total de Ajudas de Custos            13.812 €              7.751 €              7.990 € 3,1%              7.990 €              7.990 € 0,0% 0,0%

Encargos Frota Automóvel            26.372 €            26.000 €            26.000 € 0,0%            40.000 €                   -   € 53,8% -100,0%

Total Contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria
         847.423 €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €   

EBITDA -   15.633.899 € -   11.176.940 € -  11.663.276 € 4,4%

Custos de Contexto      18.538.574 €      25.738.484 €     22.234.811 € -13,6%  
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9. Anexos 

Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal (caso exista) e/ou do ROC ou Fiscal Único;  
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Anexo II - Demonstrações financeiras previsionais 

Demonstração de Resultados 

 
  

Rendimentos e Gastos
 Previsional 2021 

_1Trim 

 Previsional 2021 

_2Trim 

 Previsional 2021 

_3Trim 

 Previsional 2021 

_4Trim 

Impostos e taxas 562 850,43             1 125 700,87          1 688 551,30          2 251 401,73          

Vendas de mercadorias

Prestação de serviços 38 763 902,51        77 527 805,01        116 291 707,52      155 055 610,03      

Transferências Correntes  subsídios à exploração obtidos 5 599 577,76          11 199 155,53        16 798 733,29        22 398 311,05        

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (15 009 718,09)      (30 019 436,18)      (45 029 154,26)      (60 038 872,35)      

Fornecimentos e serviços externos (7 636 638,68)        (15 273 277,36)      (22 909 916,03)      (30 546 554,71)      

Gastos com o pessoal (22 528 819,04)      (49 612 997,09)      (72 141 816,13)      (99 225 994,17)      

Tranferência e subsídios concedidos 

Prestações sociais

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (680 230,49)           (1 360 460,98)        (2 040 691,47)        (2 720 921,96)        

Provisões (aumentos/reduções) (125 000,00)           (250 000,00)           (375 000,00)           (500 000,00)           

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 502 103,47             1 004 206,94          1 506 310,40          2 008 413,87          

Outros gastos e perdas (86 167,35)             (172 334,69)           (258 502,04)           (344 669,38)           

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (638 139,48)         (5 831 637,95)     (6 469 777,43)     (11 663 275,90)   

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (672 865,91)           (1 345 731,82)        (2 018 597,73)        (2 691 463,64)        

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (1 311 005,38)     (7 177 369,77)     (8 488 375,15)     (14 354 739,54)   

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados (388,95)                  (777,90)                  (1 166,85)               (1 555,80)               

Resultado antes de impostos (1 311 394,34)     (7 178 147,67)     (8 489 542,01)     (14 356 295,34)   

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período (1 311 394,34)     (7 178 147,67)     (8 489 542,01)     (14 356 295,34)   

Resultado líquido do período atribuivel a: (2)

Detetores do capital da entidade mãe

Interresses que não controlam

Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

(Valores expressos em euros)
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Rubricas 
 Previsional 2021 

_1Trim 

 Previsional 2021 

_2Trim 

 Previsional 2021 

_3Trim 

 Previsional 2021 

_4Trim 

Ativo

    Activo Não Corrente 

Activos fixos tangíveis              44 784 420,23              47 639 177,88              50 493 935,53              53 348 693,18 

Propriedades de investimento

Activos intangíveis                   581 365,05                   581 365,05                   581 365,05                   581 365,05 

Participações financeiras - método eq. patrimonial

Participações financeiras

Outras contas a receber                   382 802,14                   382 802,14                   382 802,14                   382 802,14 

Outros activos financeiros

Total dos Activos Não Correntes 45 748 587,42             48 603 345,07             51 458 102,72             54 312 860,37             

    Activo  Corrente 

Inventários                9 203 771,57                9 314 137,57                9 424 503,58                9 534 869,59 

Activos biológicos

Devedores por transferência de Subsídios

Devedores por emprestimos Bonificados 

Clientes, contribuintes e utentes                7 738 006,19                9 368 965,28              10 999 924,38              12 630 883,48 

Estado e outros entes públicos                   352 725,00                   352 725,00                   352 725,00                   352 725,00 

Outras contas a receber              35 500 178,47              30 475 824,09              25 451 469,71              20 427 115,34 

Diferimentos                     89 890,65                     89 890,65                     89 890,65                     89 890,65 

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Caixa                2 649 269,19                   352 058,34                2 610 206,48                   312 995,62 

Total dos Activos Correntes 55 533 841,06             49 953 600,94             48 928 719,81             43 348 479,68             

Total do Ativo 101 282 428,48       98 556 946,01         100 386 822,53       97 661 340,04         

Património Líquido

Capital realizado            140 780 000,00            140 780 000,00            140 780 000,00            140 780 000,00 

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas                3 510 301,75                3 510 301,75                3 510 301,75                3 510 301,75 

Resultados transitados           (215 013 272,69)           (215 013 272,69)           (215 013 272,69)           (215 013 272,69)

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio               (2 019 943,29)               (2 019 943,29)               (2 019 943,29)               (2 019 943,29)

Resultado líquido do exercício               (1 311 394,34)               (7 178 147,67)               (8 489 542,01)             (14 356 295,34)

Interesses minoritários

Interesses que não controlam

Total do Património Líquido (74 054 308,57)        (79 921 061,90)        (81 232 456,24)        (87 099 209,58)        

Passivo

   Passivo não Corrente 

Provisões                2 643 710,02                2 768 710,02                2 893 710,02                3 018 710,02 

Financiamentos obtidos                5 082 846,93                5 082 846,93                5 082 846,93                5 082 846,93 

Fornecedores de investimentos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Total dos Passivos Não Correntes 7 726 556,95               7 851 556,95               7 976 556,95               8 101 556,95               

   Passivo  Corrente 

  Credores por empréstimos bonificados e subsídios  não reembolsáveis

Fornecedores              46 371 649,80              47 798 544,55              49 225 439,29              50 652 334,03 

Adiantamento de clientes              60 723 804,54              58 720 544,92              56 717 285,30              54 714 025,69 

Estado e outros entes públicos                3 799 015,52                3 826 911,63                3 854 807,74                3 882 703,86 

Fornecedores Investimento                4 846 928,39                5 844 727,70                6 842 527,02                7 840 326,34 

Accionistas / sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar              51 868 781,87              54 435 722,16              57 002 662,45              59 569 602,75 

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Passivos não correntes detidos para venda

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Total dos Passivos Correntes 167 610 180,11           170 626 450,96           173 642 721,81           176 658 992,67           

Total do Passivo 175 336 737,06       178 478 007,91       181 619 278,76       184 760 549,62       

Total Patrimonio Liquído e Passivo 101 282 428,49       98 556 946,01         100 386 822,52       97 661 340,04         

Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

(Valores expressos em euros)
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  DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC
 Previsional 2021 

_1Trim 

 Previsional 2021 

_2Trim 

 Previsional 2021 

_3Trim 

 Previsional 2021 

_4Trim 

    Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

            Recebimentos de clientes 44 240 973,02       88 481 946,03       132 722 919,05     176 963 892,07     

            Recebimentos de utentes 562 850,43            1 125 700,87         1 688 551,30         2 251 401,73         

            Pagamentos a fornecedores 14 179 380,81       30 773 160,62       42 733 456,02       59 249 110,39       

            Pagamentos ao pessoal 22 037 857,09       48 631 073,18       70 668 930,28       97 262 146,37       

          Caixa gerada pelas operações 8 586 585,54         10 203 413,10       21 009 084,05       22 704 037,04       

          Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

          Outros recebimentos/pagamentos (4 423 791,57)       (8 847 583,13)       (13 271 374,70)     (17 695 166,26)     

        Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 4 162 793,98         1 355 829,97         7 737 709,36         5 008 870,78         

    Fluxos de caixa das actividades de investimento

          Pagamentos respeitantes a:

            Activos f ixos tangíveis 2 529 824,24         5 059 648,48         7 589 472,72         10 119 296,96       

            Activos intangíveis

            Investimentos f inanceiros 33 041,66              66 083,31              99 124,97              132 166,62            

            Outros activos

          Recebimentos provenientes de:

            Activos f ixos tangíveis

            Activos intangíveis

            Investimentos f inanceiros

            Outros activos

            Subsidios ao investimento 736 345,49            1 472 690,98         2 209 036,46         2 945 381,95         

            Juros e rendimentos similares

            Dividendos

        Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (1 826 520,41)       (3 653 040,82)       (5 479 561,22)       (7 306 081,63)       

    Fluxos de caixa das actividade de f inanciamento

          Recebimentos provenientes de:

            Financiamentos obtidos

            Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

            Cobertura de prejuízos

            Doações

            Outras operações de f inanciamento

          Pagamentos respeitantes a:

            Financiamentos obtidos

            Juros e gastos similares

            Dividendos

            Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

            Outras operações de f inanciamento

        Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -                        -                        -                        -                        

      Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 2 336 273,57         (2 297 210,85)       2 258 148,13         (2 297 210,85)       

      Efeito das diferenças de câmbio

      Caixa e seus equivalentes no início do período 312 995,62            2 649 269,19         352 058,34            2 610 206,48         

    Caixa e seus equivalentes no f im do período 2 649 269,19         352 058,34            2 610 206,48         312 995,62            

Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

(Valores expressos em euros)
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Anexo III - Balanço previsional 
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Anexo IV - Demonstração de resultados por natureza 
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Anexo V - Demonstração dos fluxos de caixa previsional 

 

O orçamento para 2021 contempla um Ativo Líquido de 97 M€, para um Fundo 

Patrimonial negativo de 87 M€ e um Passivo de 184 M€. Estes dados evidenciam a 

complexa situação patrimonial do HGO, combinada com uma difícil situação económica 

já exposta. 

No lado do Ativo, destaca-se o aumento nas Imobilizações Corpóreas, tendo em conta 

os investimentos a realizar, em particular o projeto POR Lisboa 2020 de elevado 

montante. 
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Anexo VI - Plano de Redução de Custos detalhado por trimestres em relação à previsão para 2021 

 

 REDUÇÃO / CONTENÇÃO DE CUSTOS 

 AUMENTO DE PROVEITOS  

 MELHORIA DE EFICIÊNCIA E DO CONTROLO DE GESTÃO 

 

 MEDIDA RESPONSÁVEL 

/ TRIMESTRE 

2021 

 

1 

 

REDUZIR DEMORA MÉDIA 

- Reunião quinzenal com DS do SAGI para reporte de medidas / melhorias ao CA / 

preparação do processo de alta e de referenciação para RNCCI ou ERPI 

- Planeamento de alta, com identificação dos doentes que, pelas suas caraterísticas, 

careçam de internamento mais prolongados, bem como dos doentes com possibilidade 

de alta precoce para acompanhamento pelos CSP – promoção da troca de info entre 

médicos hospitalares e dos CSP (médicos de família)  

- Projeto LEAN: adoção de novos métodos e indicadores LEAN e avanço com os 

projetos-piloto 

- Lançar concursos para camas de retaguarda 2021 

 

 

Direção Clínica 

Vogal VA 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 

 

 

2 

 

AUMENTAR PRODUÇÃO / MELHORAR ACESSO 

- Garantir aumento de vagas para 1ª consulta 

- Aumentar produção cirúrgica, convencional e de ambulatório (dependente do 

funcionamento do Bloco e Serviço de Anestesia) 

- Aumentar produtividade da sala de cirurgia urgente 

- Adequar a programação da sala de “cirurgia oncológica” 

- Subcontratar salas cirúrgicas fora, com anestesista, se BOC e UCA mantiverem 

restrições de produção e apenas durante período de tempo estritamente necessário 

- Verificar áreas de produção sub-registada, diversificar áreas de produção 

- Expandir produção nos MCDTs mais diferenciados (Imagem, Gastro, Angiografia) / 

agendamento eletrónico 

- Controlar mensalmente Programas de Saúde 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

 

 

Todos os 

trimestres 
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- Garantir fiabilidade e tempestividade dos registos (MFR, Diálise, Cirurgias, etc) e da 

codificação clínica 

- Reforçar a consultadoria aos cuidados de saúde primários 

- Elaboração de manual de referenciação à consulta do HGO e à alta da consulta para os 

CSP 

 

3 

 

DESMARCAÇÕES DE CONSULTAS E CIRURGIAS 

- Aprofundar sistema de análise de causas, por área / especialidade e adoção de 

medidas que as minimizem 

- Informar os CSP das faltas dos doentes às consultas referenciadas via CTH - promoção 

da troca de info entre médicos hospitalares e dos CSP (médicos de família) 

 

 

Vogal ASF 

 

2º semestre 

 

 

4 

 

BLOCO OPERATÓRIO 

- Identificar todas as situações de MCC consignado à data de hoje 

- Rever as situações – processo / circuito, garantindo consentimento informado, 

enquadramento legal, antecipação da necessidade junto do SGL 

- Sistema automático e desburocratizado de controlo de consumos 

- Sistema de pedido de acesso à sala de urgência desmaterializado e com exibição direta 

em ecran visível por todos  

- Sistema de visualização para o agendamento em écrans 

- Sistema de dispensa automática no armário de medicamentos 

- Potenciar a abertura de tempos operatórios (Anestesia, melhoria da programação e do 

agendamento cirúrgico) 

- Análise regular da taxa de ocupação das salas operatórias e dos motivos de 

cancelamentos 

 

 

 

Vogal VA 

Vogal ASF 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

 

5 

 

FARMÁCIA 

- Desmaterialização total do circuito do medicamento, desde a prescrição ao consumo à 

cabeceira do doente  

- Englobar estupefacientes e hemoderivados 

- Rever condições, segurança e níveis adequados dos armazéns avançados de 

medicamentos  

 

 

Vogal ASF 

Direção Clínica 

Vogal VA 

 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021 

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 
 

 

67 
 

- Benchmarking de custos / doente / patologia com os HH mais eficientes (oncologia…) 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

6 

 

URGÊNCIA 

- Minimizar a inadequação do recurso à Urgência (azuis / verdes), com 

reencaminhamento sistemático para o ACES e marcação de consulta nos CSP 

- Reativação do GRHU, e expansão à área pediátrica 

-Migrar do Alert para SClínico 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

Vogal VA 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

7 

 

RACIONALIZAR EMISSÃO DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE PARA O EXTERIOR 

– Desmaterializar o circuito de prescrição / registo no SONHO / confª de faturas dos TR  

- Garantir que todos os pedidos de TR para MCDT no exterior passam pelo Serviço 

validador interno 

– Garantir que o preço dos MCDT é perguntado e conhecido, antes do envio do TR para 

o fornecedor, no caso de não haver concurso, para efeitos de confª de fatura 

– Lançar concursos públicos para todos os MCDT (Patologia, Genética, Radiologia, 

Gastro, Exames Especiais…) alvo de pedido de TR em 2020, agregando Serviços (p.e. o 

mesmo tipo de Ecos é pedido por diferentes Serviços para diferentes prestadores (a 

diferentes preços), pelo que só agregando quantidades por exame, e não por Serviço, se 

conseguirá concursar devidamente)  

– Na área da GENÉTICA: identificar pedidos por Serviço e protocolar / harmonizar 

designações dos vários pedidos entre Serviços (clínico do SPC? AP?); contratar Consultor 

em genética (Médico ou Entidade / IPATIMUP); elaborar protocolo clínico, através do 

Consultor, dos pedidos-tipo por Serviço e por finalidade, em articulação com os serviços 

prescritores; submeter pedidos a validação clínica prévia do Consultor em Genética; 

lançar concursos para pedidos-tipificados (pacotes de análises)  (modelo similar ao do 

CHULC) 

 

 

 

Vogal ASF 

Vogal VA 

Direção Clínica 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

 

8 

 

REDUZIR RECURSO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELATO DE EXAMES DE 

IMAGIOLOGIA (ITN) 

– Verificar com Serviço de Radiologia e Neurorradiologia possibilidade de o 

internalizarem em PAI 

– Lançar concurso público para 2021 

 

Vogal VA 

Vogal ASF 

Direção Clínica 
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 A partir 2º 

trimestre 

 

9 

 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRATADOS AO DIA E/OU ALUGADOS, OU CONTRA-

CONSUMO, OU EMPRESTADOS 

- Criar um email específico (SGL / SIE?) para pedido 

- Controlo efetivo da data início e de fim da utilização, Cc da confª de faturas 

- Criação de um centro de recursos técnicos interno (SIE) para este tipo de gestão 

 

 

PCA 

Vogal VA 

Vogal ASF 

 

2º semestre 

 

10 

 

MELHORAR PRODUTIVIDADE / RESPOSTA INTERNA NOS MCDT E EXAMES ESPECIAIS 

– Desmaterializar prescrição (sem impressão) de MCDT internos - acabar com as agendas 

em papel, assegurar todos os MCDT com agenda eletrónica 

- Priorizar Internamento  

- Verificar que análises pedidas ao exterior podem ser internalizadas pelo SPC, SAP ou 

SMT (na discussão dos Planos de Ação?).  

P.ex. 

SPC - análises do registo bioquímico do 1.º trimestre do DPN, teste Helicobacter Pylori… 

SMT - análises TAN VIH/VHC/VHB, atualmente para o IPST (23,50€ / cada) + nova 

metodologia de tromboelastrometria de coagulação sanguínea (poupança de custos) + 

Poços dos testes laboratoriais de doenças transmissíveis (aumento de receita) + 

expansão da transfusão autóloga + aproveitamento de plasma humano (100 mil euros / 

ano de aumento de receita) 

– Verificar que exames de Imagiologia (TAC, RM, Ecos, etc) podem ser internalizados, via 

negociação de PAI ou diversificação da oferta dos Serviços de Rad e NR 

– Instituir protocolos de prescrição interna de MCDT por patologia / Serviço / tipo de 

técnica – p.ex.SUG / pedidos de TAC 

– Protocolar tempos de resposta interna, após receção de pedido de MCDT 

(internamento e ambulatório) 

– Com apoio LEAN, reanalisar processos de trabalho, reafectar funções, melhorar 

produtividade (SPC, Gastro /Exames Especiais, Radiologia / Neurorradiologia) 

- Reduzir a má utilização de materiais (endoscopia e colonoscopia) e indevido 

reprocessamento 

 

 

 

Vogal ASF 

Vogal VA 

Direção Clínica 

 

2º semestre 
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11 

 

IMPLEMENTAR CRI 

– Derma (já concretizado a 5/3) 

– MN 

– ORL 

– Ponderar Gastro e Imagem  – Radiologia / Neurorradiologia (com corpo de TSDT 

comum?) 

 

 

Vogal ASF 

Todo CA 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

 

12 

 

PNEUMOLOGIA 

- analisar viabilidade de venda de estudos do sono 

- transferir prescrições de CRD para os CSP, ao fim de 30 dias 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

A partir 2º 

semestre 

 

13 

 

CODIFICAÇÃO CLÍNICA 

- Analisar o que pode ser melhorado em termos de registo de diagnósticos (secundários) 

e procedimentos, face ao benchmarking IAMETRICS 

- adoção de medidas / aprofundar formação 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

A partir 2º 

semestre 

 

14 

 

LANÇAR VENDA ORGANIZADA DE MCDT DIFERENCIADOS AO EXTERIOR 

– Identificar áreas de interesse na Radiologia, Neurorradiologia, Anatomia, SPC, SMT, 

para além da MN (já em curso) 

– Quantificar disponibilidades 

– Enviar propostas a entidades privadas  

- Protocolar com entidades públicas (fora da GPRS) 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

 

A partir 2º 

semestre 

 

15 

 

 

TRANSPORTE DE DOENTES 

- Implementar controlo de gestão / dashboard de indicadores a incluir em BI (já 

solicitada análise ao SGSI e UCTD) 

- ponderar aquisição de “ambulância” para transportes internos 

 

Vogal VA 

 

3º trimestre 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021 

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 
 

 

70 
 

 

 

16 

 

GESTÃO HOTELEIRA 

- Verificar rendas no arrendamento de potenciais espaços ou espaços atuais (cafetarias, 

loja externa, lojas piso 0) 

- Ponderar quiosques externos / loja para arrendamento (papelaria, mercearia..) 

- Garantir monitorização de penalizações sempre que os SLA do contrato do tratamento 

de roupa, alimentação, etc, não sejam cumpridos 

-Analisar possibilidade de implementar sistema de RFID – redução da taxa de evasão da 

roupa 

 

 

Vogal VA 

 

3º trimestre 

 

17 

 

 

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

- Instituir sinalização de necessidades como requisito de início de qualquer 

procedimento aquisitivo novo 

- Desmaterializar pedidos de aquisição (tickets), só ativos para MCC e material em 

armazém 

Elaborar Plano de Compras anual / evitar compras casuísticas de dispositivos médicos 

(desfibrilhadores, seringas infusoras etc), ou de outro material clínico e não clínico  - 

comprar mais quantidade, menos vezes, negociar melhor (Plano de investimentos que 

resulta da processo de contratualização, não podendo o SGL avançar com 

procedimentos não incluídos no plano aprovado pelo CA) 

- planeamento de compras com software próprio 

- Instituir processos concorrenciais sempre que possível (com evidência de consulta a 

vários fornecedores em caso de AD; Consulta prévia – obrigatória consulta a 3 

forncedores; Concursos Públicos) como regra a ser usada em todos os procedimentos de 

compra de bens e serviços, exceto os de AQ / compra centralizada; ponderar nos de 

menor valor (limite?..) no mínimo a consulta a 3 empresas, tal como nos de “contratação 

excluída” (?). Excepções terão que ser justificadas e aprovadas pelo CA. O Ajuste directo 

reiterado para o mesmo tipo de MCC ou equipamento tem que ser residual, 

salvaguardando que há também AD inevitáveis suportados por critérios materiais (ex. 

MCC exclusivo de determinado equipamento). Por regra, o AD tem que passar a ser 

excecional, em todas as áreas de aquisição de bens e serviços e independentemente do 

valor em causa. 

- Identificar áreas em que a compra centralizada possa ser prejudicial (p.ex. eletricidade, 

biossimilares), e pedir exceção ao sistema 

 

Vogal VA 

Todo o CA 

 

Todos os 

trimestres 
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– Identificar todos os casos de “regularizações de consignados” ou afins, por Serviço, de 

2019/20, e lançar concursos nos casos em que ainda não existam (análise de risco 

financeiro). Definir cronograma e acompanhamento quinzenal pelo CA dos trabalhos dos 

júris mais relevantes em impacto económico. 

- Rever volume, caraterísticas e processos de consignação e forma como a autorização 

prévia da despesa está, ou não, a ser respeitada 

- Instituir figura de (efetivo) Gestor de Contrato e a ativação de penalizações perante 

incumprimentos contratuais 

- Rever condições, segurança e níveis adequados dos armazéns avançados de MCC 

- Desenvolver modelo de gestão de workflow / sharepoint para gestão / 

acompanhamento de processos aquisitivos (seja MCC, Investimento, Serviços, ou outros), 

transversais a vários serviços (SIE, SGL, SGRH, SGF) 

 

 

18 

 

ATIVIDADE ADICIONAL INTERNA 

- Garantir que os doentes em LIC com critério para resolução em Adicional são 

efetivamente agendados em Adicional 

- Ponderar reduzir % pagas às equipas, ou fazê-las variar trimestralmente em função do 

cumprimento dos objetivos na produção base, ou noutras áreas (p.ex. LEC) 

- Garantir o cruzamento mensal para todos os profissionais das horas dos atos de PAI 

com o PNT de cada profissional 

- Monitorização mensal do nº de cirurgias em Base e Adicional por cirurgião 

 

 

Vogal ASF 

Direção Clínica 

Vogal VA 

 

Todos 

trimestres 

 

19 

 

CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA / MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 

- Reuniões de negociação dos Planos de Ação 

- Modelo de acompanhamento mensal, por Serviço, disponibilizado pelo SPAECG 

- POWER BI integrando Produção, Custos SGCI e Custos com RH – em produção, no 

SPAECG 

- ponderar inclusão do SI dos SIE (folhas de obras e equipamentos) 

- Relatórios de benchmarking face aos HH do Grupo D - SAI 

 

 

 

Vogal ASF 

Todo o CA 

Direção clínica 

 

A partir 2º 

trimestre 
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20 REUNIÃO DE MONITORIZAÇÃO MENSAL (ou BI-MENSAL) COM CA, DS CORPORATE E 

AH PARA CONTROLO DE GESTÃO 

- Evolução sintética do Acesso / Produção 

- Indicadores económico-financeiros  

- Evolução dos RH (Efetivos / ETC), Produtividade básica (médicos e enfermeiros), HE, 

outros suplementos e PS 

- Análise de Serviços críticos 

(última semana de cada mês?) 

 

 

Todo o CA 

 

A partir 2º 

trimestre 

 

21 

 

MONITORIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

- Relatórios de prescrição de medicamentos (interna e para exterior) / outliers e 

benchmarking com HH do Grupo D 

- Relatórios de prescrição de MCDT / TR para o exterior  / outliers e benchmarking 

interno 

 

 

Direção Clínica 

Vogal ASF 

 

 

2º semestre 

 

22 

 

FATURAÇÃO DO CP 

- Reuniões mensais da Equipa de Faturação do CP 

- Aprofundamento e automatização do controlo de erros / SGD  

- Monitorização da inscrição em programas de saúde  

- Instituir pré-faturação pelo SPAECG 

- Qualidade de dados: Admissões com potenciais reinternamentos (inferior a 72 horas) 

(Alarme 1); Internamentos não Faturáveis por serem inferiores a 24 horas (Alarme 2); 

Internamentos marcados como "Não Faturáveis" mas potencialmente elegíveis para 

Faturação (Alarme 3) 

- Resolução dos problemas de faturação da Hemodiálise e Diálise Peritoneal 

- Programa de formação aos AT – Conceitos gerais sobre linhas de produção; critérios 

para faturação; Entidades Financeiras, etc 

 

 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 

 

23 

 

GARANTIR REVISÃO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO E DOS CENTROS DE CUSTO 

- Necessidade de alocar um TS no SGF a tempo inteiro  

 

Vogal ASF 
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- Revisão das várias tabelas de CC para detetar as inconsistências internas entre SI 

- Contratar PS de auditoria da analítica / contabilidade de gestão / sistemas eficazes de 

custeio 

 

Todos os 

trimestres 

 

24 

 

AUMENTAR A COBRANÇA DE TM 

- Lançar procedimento SITAM trimestral 

- SGD garantir que diariamente é emitida e enviada ND aos Utentes com refª MB 

- SGD garantir que semanalmente é tirada a listagem das TM por cobrar por AT  

 

 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 

 

25 

 

MELHORAR REVENUE ASSURANCE, IDENTIFICAÇÃO DE EFR E PROCESSOS DE 

COBRANÇA ÀS SEGURADORAS 

- Identificar em todas as áreas clínicas, em quais recebemos TR de outros HH ou 

“vendemos” produção, se / quais protocolos estão firmados ou GPRS, se tabelas de 

preços correspondentes estão na faturação emitida / SGF, delay de faturação, 

identificação completa pelo SGD – SPC, Imagem, MN, SMT, Psiquiatria / ECT 

- Em especial no SUG: acidentes escolares, desportivos, de trabalho e de viação 

- Cobrar atempadamente qdo há Seguros como EFR de utentes 

- Idem para Seguradora de acidentes profissionais dos trabalhadores do HGO 

 

 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 

 

26 

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTRANGEIRO 

- Elaborar Circular com datas-limite e procedimentos para o “fecho” dos processos no 

processo clínico e pedidos de reembolso 

 

 

Vogal ASF 

 

2º semestre 

 

27 

 

MELHORAR PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE CONTRATOS E DE CONFª DE FATURAS 

- Instituir, de forma clara, a figura do gestor de Contrato, em todos os processos de 

compra de bens, de serviços e de investimento 

- Garantir que o SGRH é o gestor de contrato dos processos de PS clínicos 

- Garantir que para qualquer pedido de compra ao exterior (nomeadamente MCDT) há 

um conhecimento prévio do preço a pagar 

 

Vogal VA 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 
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- Melhorar a confª de faturas, numa ótica de custo-benefício e não apenas burocrática 

- Implementar mecanismos de controlo da faturação de vales-cirurgia  

 

 

28 

 

GESTÃO DE RH 

- Horários e PNT: verificar conformidade legal de todos os horários carregados em 

SISQUAL 

- Processo de revisão da adequação da organização do trabalho médico / tempo afeto 

às várias valências, incluindo ao SU 

- Retirar horas de prevenção do PNT (redução do PNT e ajustamento salarial, ou 

reafectação de funções para aumento de produção / produtividade) 

- Pedidos de Contratação de RH: efetivos ou PS – passar a incluir análises de 

produtividade dos Serviços respetivos, e sua evolução, para ponderação pelo CA 

- Revisão de contratos de PS clínicos em vigor, verificando se / quais podem cessar, ter 

valor/hora revisto em baixa ou nº horas menor 

- Rever densidades de pessoal escalado ao final de dia / noite, por Serviço 

- Escalas de Urgência: Rever matrizes de escalas de urgência (SUG e interna), dos vários 

grupos profissionais e especialidades, por períodos do dia; identificar Responsável de 

Escala, por Serviço 

- Escalas de Prevenção: concluir revisão de matrizes de escalas de Prevenção, dos vários 

grupos profissionais (prazo?); rever / uniformizar dias / horários de início e de fim da 

Prevenção, por Serviço, face aos horários de presença física de elementos como possíveis 

alternativas; rever densidades e sentido de inclusão de alguns grupos profissionais ou o 

seu nº (AO, AT, Enfermagem, SIE vs. segurança 24h/dia, SGSI,…); ponderar potencial risco 

associado à inexistência da escala (impossibilidade de prestar cuidados/incapacidade de 

resolver situações de urgência/maiores custos/menor tempo dedicado a outras 

atividades); identificar Responsável de Escala, por Serviço; instituir obrigação de reporte 

semanal pelo Responsável das ativações da Prevenção (email SGRH); os profissionais em 

prevenção são obrigados a comparecer num tempo razoável (30min) quando são 

chamados, pelo que é preciso prever o registo (da chamada – email SGRH com 

indicação? - e da hora em que compareceram – picagem SISQUAL), para avaliar o grau 

de cumprimento, a ver com o Responsável de Escala; alterar a parametrização do 

SISQUAL que possibilite às Chefias classificarem o trabalho fora do PNT como prevenção 

sem prévia autorização do CA, impedindo essa classificação.  

Processar pagamento de prevenção apenas aos profissionais e situações 

correspondentes às matrizes revistas e autorizadas em CA (valor mensal máximo previsto 

por Serviço, definido à partida) 

 

Vogal VA 

Direção clínica 

 

Todos os 

trimestres 
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- Horas Extra: emitir CN enquadradora do quadro legal e com novas orientações 

internas; garantir princípio da autorização prévia em CA das Escalas, ou outras situações, 

que dão origem a HE (prazos para envio de escalas, cálculo tentativo de HE implícitas nas 

Escalas); criar form para pedido prévio de HE que permita a sua compilação mensal de 

forma automatizada e agregada e cruzamento posterior com o que for submetido a 

pagamento; blindar Serviços que podem / não podem ter HE autorizadas / pagas, por 

princípio (Corporate, Apoio Clínico, Comissões etc); alterar a parametrização do SIQUAL 

que possibilite às Chefias classificarem o trabalho fora do PNT como HE sem prévia 

autorização do CA, impedindo essa classificação; exigência de justificação caso a caso, 

para “horas a mais” que as Chefias entendam ser HE, e só com validação posterior do 

membro do CA competente - a ratificar, em todo o caso, pelo pleno do CA, conforme DL 

18/2017 (não descentralizável em chefias intermédias nem no SGRH); identificar 

Responsável de Escala, por Serviço; instituir obrigação de justificação mensal pelo 

Responsável de Escala de variações no volume de HE. 

Processar como HE apenas aquelas que foram previamente autorizadas pelo CA. 

- Suplementos remuneratórios: revisão do enquadramento legal / normativo de todas as 

rubricas processadas mensalmente que não constituam remunerações certas e 

permanentes, e sua necessidade, com o apoio do SAI; alterar / ajustar as designações 

dos centros de custo RHV, p.ex. alterar a sub-designação “SIGIC” para “Suplementos 

remuneratórios por PAI” / adequar as designações das restantes sub-contas na 63. 

Adoção em 2021, pelo SGRH, de metodologia de verificação e validação mensal dos 

pagamentos de suplementos remuneratórios pela realização de produção adicional 

interna (vulgo “SIGIC” – aliás, expressão a corrigir), cruzando as horas dos atos com o 

PNT de cada profissional (médico anestesista ou cirurgião, enfermeiro, TSDT, AT, AO, 

enfermeiro, etc) – para cirurgias, para 1as.consultas e para MCDT (p.ex. rastreios ou 

outros), antes de propor autorização para pagamento. 

- Regulamentar a Bolsa de Horas: assumir transição das acumuladas; verificar quadro 

legal com apoio do SAI; não permitir acumulação de horas por mais de 1 ou 2 meses – 

caducidade, se não gozadas; não permitir gozo por mais de meio-dia ou 1 dia 

consecutivos; não permitir junção a períodos de férias; não permitir acumulação em 

bolsa de períodos inferiores a 20 min nos serviços Clínicos, nem 30 min nos não clínicos 

- Verificação das situações de acumulação com funções privadas / cumprimento do 

regime de incompatibilidades (nº 3, artº 29º Lei 12-A/2008): manutenção de registo 

atualizado, promoção da sua atualização regular, exigência de declaração aos 

profissionais conforme com o conceito legal de incompatibilidade, inclusão em CIT? 

- Análise da produção / produtividade por Serviço / Médico / SPAECG / Power BI 

- Verificar situações de Estágios realizados no HGO – promover pagamento de Estágios, 

sempre que possível, pelas Entidades (p.ex. privadas) 
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29 

 

GESTÃO DE DOENTES 

- Reduzir desmarcações de consultas e cirurgias 

- Desburocratizar procedimentos 

- Criar balcão 360º - “loja do cidadão” do utente 

- Alterar toda a forma de comunicação e relacionamento com os utentes (redes sociais, 

app, site, email) 

- Otimizar funções das AT / identificar tudo o que possa ser feito com quiosques 

- Adequar / expandir quiosques 

 

 

Vogal ASF 

 

Todos os 

trimestres 

 

30 

 

REPROGRAFIA E IMPRESSÃO 

- Repensar volume de documentação impressa e sua necessidade 

- Reavaliar quantidade / tipo de impressoras e regras de acesso às mesmas (print apenas 

em gabinetes onde haja atendimentos de ambulatório) 

- Introduzir sistema de marcas de água 

- Rever processos a desmaterializar – gestão documental (quando / quais / como) 

 

 

 

CA 

 

Todos os 

trimestres 

 

31 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS 

- Garantir efetiva separação de resíduos para adequada reciclagem 

- Melhorar gestão de resíduos 

- Auditoria externa ao consumo energético para identificar oportunidades de melhoria 

- Utilização racional do consumo de eletricidade e água (consciencialização ambiental), 

sistemas de iluminação de presença ou automática, redução de caudais 

- Expansão de espaços arborizados / ajardinados  

 

 

Presidente CA 

 

2º semestre 
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Anexo VII - Plano de Investimentos quantificado e detalhado, com as respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano 
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