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SIGLAS 

ACES Agrupamento de Centros de Saúde 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

ARSLVT Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

CA Conselho de Administração 

CCP Código dos Contrato Públicos 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

CRe Centros de Referência 

CRI Centro de Responsabilidade Integrada 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

CTH Consulta a Tempo e Horas 

DGO Direção Geral do Orçamento  

DGS Direção Geral da Saúde 

DGTF Direção Geral de Tesouro e Finanças 

EGA Equipa de Gestão de Altas 

EPE Entidade Pública Empresarial 

ERS Entidade Reguladora de Saúde 

FSE Fornecimentos e Serviços Externos 

GCL-PPCIRA Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos  

GDH Grupo de Diagnóstico Homogéneo 

HGO Hospital Garcia de Orta 

ICM Índice de Case-Mix 

LEC Lista de Espera para a Consulta Externa 

LIC Lista Inscritos para Cirurgia 

MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

PDS Plataforma de Dados em Saúde 

PPRCIC Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

RGPD Regulamento Geral de Proteção de Dados 

RJSPE Regime Jurídico do Setor Público Empresarial  

RNCCI Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RNSM Rede Nacional de Saúde Mental 

ROC Revisor Oficial de Contas 

SA Sociedade Anónima 

SCI Sistema de Controlo Interno 

SES Secretário de Estado da Saúde 

SET Secretário de Estado do Tesouro 

SICA Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento 

SIGEF Sistema de Informação para a Gestão Económico-Financeira 

SIRIEF Sistema de Recolha de Informação Económico-Financeira 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

SUCH Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  

TMRG Tempo Máximo de Resposta Garantido 

UHGIC Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

UTAM Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial 
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I. Síntese (Sumário Executivo) 

A síntese ou sumário executivo deve permitir a fácil perceção do conteúdo do relatório e, em particular, mencionar as 

alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2021. 

O Hospital Garcia de Orta, EPE, é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, com sede na Avenida Torrado da Silva, com o código postal 2805-267, em Almada. 

Atua com o CAE principal 86100 da Rev.3 – Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento – e detém um 

capital estatutário de 140.780.000,00€. 

Iniciou a sua atividade em setembro de 1991, em substituição do antigo Hospital da Misericórdia de Almada/Hospital 

Distrital de Almada que, entretanto, deixara de conseguir dar resposta à crescente população da península de Setúbal 

porquanto assegurava apenas cuidados hospitalares básicos.  

O HGO transitou, em 2003, do Sector Público Administrativo para o Sector Empresarial do Estado, primeiramente como 

sociedade anónima e posteriormente, em 2006, como entidade pública empresarial (EPE).  

O modelo organizativo que suporta a estrutura de funcionamento do HGO tem por base a responsabilidade na gestão e a 

qualidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde.  

Enquanto Entidade do Setor Público Empresarial do Estado, apresenta anualmente o Relatório de Governo Societário1, o 

qual foi elaborado a partir do modelo e manual preparado pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização 

do Setor Público Empresarial (UTAM – Ministério das Finanças) de dezembro de 2020. 

O presente documento, aprecia o modelo de governação, avalia os princípios de bom governo adotados, designadamente 

o grau de cumprimento das orientações, objetivos, obrigações e responsabilidades, o grau de cumprimento dos princípios 

de responsabilidade social e ambiental e desenvolvimento económico sustentável, a estrutura organizacional definida e 

instrumentos de gestão implementados em vigor, com especial enfoque no princípio da transparência, no controlo de risco 

e prevenção de conflitos de interesse e na melhoria e reforço contínuo dos instrumentos adequados à promoção da 

excelência do governo societário. 

O Hospital Garcia de Orta E.P.E. (HGO) celebrou 30 anos de existência em 2021, ano que foi também o 3º ano de mandato 

do atual Conselho de Administração, ainda muito marcado, em especial no seu primeiro trimestre, pelo impacto da 

pandemia causada pelo vírus SARS-Cov2, decretada em março de 2020. Em termos económicos, e de forma simplista, a 

pandemia provocou um salto, provavelmente irreversível, no valor dos custos unitários “de referência” do Hospital, a par 

com uma redução do nível de resposta. O aumento do custo dos fatores de produção, o aumento inevitável de 

investimento em respostas de requalificação dos cuidados de saúde, a par com o impacto (negativo) na prestação de 

cuidados não-COVID e agravamento de diversos indicadores de eficiência (clínicos e não clínicos) não foi, de modo algum, 

acompanhado pelo aumento do financiamento unitário (preços do Contrato-programa). Neste contexto, o agravamento 

dos resultados económicos surge quase como uma inevitabilidade, impossível de ultrapassar apenas com medidas da 

responsabilidade do Conselho de Administração. Assim, apesar do compromisso com a melhoria do controlo de gestão, 

do Acesso e da eficiência, a deterioração relativa do financiamento perante o agravamento de custos que a pandemia 

acarretou, ditaram a continuidade dos resultados negativos, tendo-se refletido, nomeadamente, ao nível do EBITDA que 

se degradou de um valor de cerca de -30 milhões de euros (M€) em 2020 para -31,7M€ em 2021 (ou de -24,6M2€ em 2020 

para -31,7M€ em 2021, retirando o impacto do acerto do Contrato-programa que sucedeu apenas em 2020). 

No entanto, com o avanço do programa de vacinação, ao longo de 2021, houve um desagravamento das condições 

assistenciais e retoma progressiva da atividade não-COVID. O investimento levado a cabo desde 2020, desenvolvido em 

condições de autorização excecionais e provavelmente irrepetíveis no Serviço Nacional de Saúde (SNS), surtiu alguns frutos. 

Em termos de gestão, e num compromisso com a melhoria da eficiência e condições de trabalho mais interessantes, houve 

inovação organizacional, com a criação de três novos Centros de Responsabilidade Integrada, na Dermatologia, 

Otorrinolaringologia e Medicina Nuclear. Na relação com os cuidados de saúde primários (CSP), há que realçar a 

formalização do protocolo para os “verdes e azuis”, com marcação de consultas nos CSP a partir do nosso Serviço de 

Urgência, e encaminhamento direto dos doentes. 

Foi feito jus às 3 décadas que o HGO cumpriu, perspetivando o seu futuro, mediante o envio à Tutela, no início de 2021, 

do projeto de expansão e requalificação das infraestruturas gerais e assistenciais do HGO. O projeto materializou-se num 

                                                           
1 Nos termos do artigo 54.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 

75- A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de setembro. 
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conjunto de três estudos estratégicos: o estudo da atualização do perfil e dimensionamento do Hospital Garcia de Orta 

(tendo presente a existência futura do Hospital do Seixal), o estudo da reorganização funcional dos espaços físicos do 

Hospital (numa lógica de Plano Diretor) - abrangendo o Novo Edifício de Ambulatório (NEA) e modernização e 

requalificação dos Edifícios já existentes -, e uma análise de custo-benefício do investimento nas intervenções e alterações 

propostas, com vista à aprovação do investimento e financiamento subjacentes, com o respetivo cronograma detalhado. 

O investimento proposto perfaz 42,4M€, valor sem IVA. Sendo o HGO uma estrutura hospitalar que assegura cuidados de 

saúde diferenciados não só à população dos Concelhos de Almada-Seixal, mas também à Península de Setúbal e Sul do 

País, mas cujo projeto inicial data de 1973, torna-se imprescindível a realização de investimentos que permitam a sua 

modernização, desenvolvimento e sustentabilidade a médio prazo. Refira-se que os estudos e reflexão estratégica 

mereceram a aprovação do Secretário de Estado Adjunto da Saúde em 12 de agosto de 2021 e em 26 de novembro de 

2021 foi aprovada por unanimidade a Resolução da Assembleia da República n.º 342/2021 que recomenda ao Governo a 

ampliação e requalificação do Hospital Garcia de Orta, em Almada, Diário da República, 1.ª série, N.º 245 21 de dezembro 

de 2021. Neste enquadramento, em 2021 foi, mediante envolvimento dos profissionais dos Serviços envolvidos, 

aprofundada a primeira fase dos investimentos previstos, relacionada com a imprescindível reformulação do Piso 1 do 

HGO, cuja proposta de Programa Funcional foi remetida para parecer técnico da ACSS IP e ARSLVT IP no final de dezembro 

passado. 

Por ser imprescindível à população servida pelo HGO, absolutamente essencial para a sustentabilidade do Hospital, e cada 

vez mais inadiável, desejamos que a continuidade (da totalidade) do projeto mereça a autorização e apoio político e 

orçamental para poder avançar em 2022 e anos seguintes.  
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CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo sim não data 

Artigo 43.º 

Apresentou plano de atividades e orçamento para 2021 adequado 

aos recursos e fontes de financiamento disponíveis 
x  24/03/2021 

Obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de 

atividades e orçamento para 2021 
x  14/12/2021 

Artigo 44.º 

Divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, 

operações com participações sociais, garantias financeiras e 

assunção de dívidas ou passivos, execução dos objetivos, 

documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de 

execução orçamental com relatório do órgão de fiscalização, 

identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais, 

remunerações e outros benefícios 

x  21-03-2022 

Artigo 45.º 

Submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de 

Contas, que é responsável pela Certificação Legal das Contas da 

empresa 

x  21-03-2022 

Artigo 46.º 
Elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 

ocorrências, associado à prevenção da corrupção, de 2021 
x  03-03-2022 

Artigo 47.º Adotou um código de conduta ética e divulgou o documento x  02-08-2018 

Artigo 48.º 
Tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse 

geral, caso lhe esteja confiada 

x 
 08-01-2021 

Artigo 49.º Prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental  x  15-12-2016 

Artigo 50.º Implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade 
x 

 15-09-2021 

Artigo 51.º 

Evidenciou a independência de todos os membros do órgão de 

administração e que os mesmos se abstêm de participar nas 

decisões que envolvam os seus próprios interesses 

x  03-02-2022 

Artigo 52.º 

Evidenciou que todos os membros do órgão de administração 

cumpriram a obrigação de declararem as participações patrimoniais 

e relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse ao órgão de 

administração, ao órgão de fiscalização e à IGF  

x  03-02-2022 

Artigo 53.º 

Providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que 

toda a informação a divulgar possa constar do sítio na internet da 

Unidade Técnica 

x  
31-03-2022 

 

Artigo 54.º 

Apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido 

constar do relatório anual de práticas de governo societário 

informação atual e completa sobre todas as matérias tratadas no 

Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação) 

x   
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II. Missão, Objetivos e Políticas  

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que orientam a entidade 

(vide artigo 43.º do RJSPE). 

Missão 

O 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 a Sul do Tejo, 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.  

 

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 de promoção da qualidade e da excelência na gestão clínica; 

• Conservação do património e proteção do meio ambiente; 

• Eficiência na utilização dos recursos. 

 

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

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar 

em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 

O Conselho de Administração do HGO nomeado em 30 de abril de 2019, definiu o Plano Estratégico 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: 

 

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. 
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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, devendo ser potenciada a programação cirúrgica, de modo a permitir a 

redução dos tempos de espera para cirurgia. Nesse sentido, e dada a crónica carência de anestesiologistas, o HGO prevê, 

em 2021, 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. 

A ambulatorização de cuidados deve ser estimulada, nomeadamente através da Unidade de Hospitalização Domiciliária e 

das respostas de Telesaúde, e, no domínio do Medicamento, através do alargamento do programa Pharmaccess, assim como 

a potenciação da articulação com a ARSLVT e o ACES Almada/Seixal, de forma a adequar o acesso às urgências, reduzindo 

a proporção dos verdes e azuis, assim como como a reorganizar a gestão clínica na admissão ao internamento com 

proveniência da urgência. 

Em paralelo, tendo em vista a redução dos dias de protelamento de alta que tanto penalizam a demora média, o HGO deve 

procurar reduzir as dificuldades associadas à transferência de doentes para a RNNCI, RNSM e continuidade de cuidados, 

seja através do projeto interno de melhoria da demora média, em proximidade com a EGA, seja através do recurso à 

contratação de camas de retaguarda para doentes com alta clínica a aguardar colocação na Rede. 

No domínio da saúde mental, deve ser consolidado 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 – Cuidados 

Integrados Reabilitativos de Almada - CIRA (alternativo a internamento) e no Seixal, através da requalificação da área de 

intervenção comunitária. 

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, deve haver 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 recuperar a sua liderança da eficiência operacional, em termos do 

benchmarking dos hospitais do Grupo D, apesar da pandemia. 
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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 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. 

O alargamento do modelo e organização em Centros de Responsabilidade Integrada, já implementado com sucesso na 

Oftalmologia, às especialidades de Dermatologia, Otorrinolaringologia e Medicina Nuclear é um desafio prioritário e de 

concretização no decurso de 2021, com vista a aumentar a produção e produtividade e eficiência dos recursos. 

Deve ser ainda dado ênfase ao 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). 

O HGO deve ainda, neste domínio, desenvolver projetos nas seguintes áreas: 

 desmaterialização de processos no domínio clínico, nomeadamente, dos MCDT, 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 assiduidade dos RH, por exemplo). 

 estabilização do circuito do agendamento cirúrgico, com standardização de processos. 

 melhoria da gestão do internamento, com a equipa SAGI (Serviço de Apoio à Gestão de Internamento), cujo 

objetivo é a adequada gestão de camas nos serviços (admissões e altas) e a redução de demora média, com recurso 

também à metodologia LEAN. 

 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. Neste âmbito, deve ainda ser implementado o Balcão 

de Acolhimento e o sistema de gestão de visitas e nova sinalética para o espaço da consulta externa e dos exames. 

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

de pedidos e aprovações). 

 

Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

Por fim, é absolutamente essencial, e face aos baixíssimos níveis de Investimento executados na última década, continuar o 

plano de qualificação de Instalações e Equipamentos e, portanto, das condições de trabalho e de segurança para 

profissionais e utentes, pelo que se prevê: 

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

 Reabilitar e reorganizar funcionalidades em vários espaços, especializando funções e agregando componentes de 

serviços hoje dispersas. 

 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. 

 Promover a eficiência energética. 
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 Avançar com a reprogramação funcional do Piso 1 do edifício principal, coerente com o projeto de expansão e 

requalificação do HGO EPE submetido à Tutela a 8 de março de 2021. 

 

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

aplicadas ou a aplicar. 

O Contrato-Programa celebrado entre a Tutela técnica2 e o HGO, para o triénio 2017-2019 e revisto anualmente através de 

Acordos Modificativos, define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de serviços de cuidados de 

saúde, em termos de quantidades de produção contratada, a respetiva remuneração, os custos inerentes à realização dessa 

atividade e incentivos institucionais atribuídos em função do grau de cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência 

económico-financeira. 

O processo de contratualização para 2021 iniciou-se com a preparação do PAO 2021-2023, nos termos previstos no 

Despacho Conjunto S/N, de 4 setembro de 2020, tendo o HGO submetido a sua proposta no dia 20 de Novembro de 2020 

e negociado a adenda ao Contrato-Programa, com a ARSLVT, em reunião realizada a 16 de Dezembro de 2020. A 8 de 

Janeiro de 2021 foi assinado o Acordo Modificativo de 2021, que prorrogou o Contrato-Programa estabelecido para o triénio 

2017-2019. 

Já em 2022, o HGO manifestou interesse, junto da ARSLVT, de realizar Adenda ao Acordo Modificativo de 2021, no sentido 

de acomodar o incremento na linha referente a “Medicamentos de dispensa em farmácia hospitalar, de cedência gratuita 

em ambulatório e da responsabilidade financeira da instituição”, no valor de 2.483.060,24€, em contrapartida ao 

ajustamento, por decréscimo, das linhas referentes às consultas (primeiras e subsequentes) de Telemedicina e sem qualquer 

alteração dos custos de contexto. 

A realização deste ajustamento no Acordo Modificativo de 2021 decorreu de: 

- a Circular Normativa Nº 3/2021/DPS/ACSS de 26/02/2021, ter passado a contemplar relativamente aos medicamentos de 

dispensa em farmácia hospitalar, de cedência gratuita em ambulatório e da responsabilidade financeira da instituição, a 

possibilidade de serem incluídos os medicamentos constantes na Portaria nº.48/2016 de 22 de março, alterada pela Portaria 

n.º 198/2016, de 20 de julho, alterada pela Portaria n.º 282/2017, de 25 de setembro (medicamentos para tratamento da 

Artrite reumatoide, Espondilite anquilosante, Artrite psoriática, Artrite idiopática juvenil poliarticular e Psoríase em placas); 

- o Acordo Modificativo ter sido negociado em momento anterior ao conhecimento da Circular Normativa acima referida, 

e, por conseguinte, não que não terem sido considerados os encargos com os medicamentos para tratamento das patologias 

abrangidas pelas Portarias anteriormente mencionadas. 

Assim, os objetivos de produção para 2021 definidos na Adenda ao Contrato Programa (produção SNS) – ajustamento 

realizado já em 2022, e o seu grau de concretização constam no quadro seguinte: 

Objetivos de produção para 2021 e grau de cumprimento 

  

Adenda ao Acordo 

Modificativo 2021 
 

Realizado 2021 % 
cumprimento 

CP-SNS Produção 

Total 

Produção 

SNS 

Produção 

Total 

Produção 

SNS 

  Consultas Externas 

  Nº Total Consultas Médicas 294 772 287 129 310 916 288 494 100,5% 

  Primeiras Consultas 95 760 93 170 95 043 90 052 96,7% 

  Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via 

CTH 
36 538 36 392 33 895 33 895 93,1% 

  Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real 5 729 5 700 1 271 1 271 22,3% 

  Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade 526 526 359 359 68,3% 

  Primeiras Consultas Centros Ref. 100 100 51 51 51,0% 

  Primeiras Consultas CRI 12 949 12 820 14 129 14 129 110,2% 

                                                           
2 Assinado pela Administração Central dos Serviços de Saúde, IP, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 



          

 

 

Relatório de Governo Societário 

 2021 

                            

11/89 

  

Adenda ao Acordo 

Modificativo 2021 
 

Realizado 2021 % 
cumprimento 

CP-SNS Produção 

Total 

Produção 

SNS 

Produção 

Total 

Produção 

SNS 

  Primeiras Consultas Descentralizadas 537 532 151 151 28,4% 

  Primeiras Consultas Cuidados Paliativos 400 400 379 379 94,8% 

  Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 38 981 36 700 44 808 39 817 108,5% 

  Consultas Subsequentes 199 012 193 959 215 873 198 442 102,3% 

  Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real 62 091 61 470 12 628 12 628 20,5% 

  Consultas Subsequentes de Saúde Mental na Comunidade 7 840 7 840 8 607 8 607 109,8% 

  Consultas Subsequentes Centros Ref. 150 150 122 122 81,3% 

  Consultas Subsequentes CRI 27 747 27 331 24 246 24 246 88,7% 

  Consultas Subsequentes Descentralizadas 135 135 431 431 319,3% 

  Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos 640 640 454 454 70,9% 

  Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 100 409 96 393 169 385 151 954 157,6% 

  Internamento 

  Doentes Saídos - Agudos 21 750 21 349 21 016 20 610 96,5% 

  D. Saídos - GDH Médicos (Total) 14 059 13 850 13 997 13 759 99,3% 

  GDH Médicos 13 949 13 740 13 930 13 692 99,7% 

  GDH Médicos Int. Centros Ref. 10 10 0 0 0,0% 

  GDH Médicos Int. CRI 100 100 67 67 67,0% 

  GDH Cirúrgicos 7 691 7 499 7 019 6 851 91,4% 

  D. Saídos - GDH Cirúrgicos Programados (Total) 3 574 3 503 2 732 2 667 76,1% 

  GDH Cirúrgicos Programados 3 088 3 026 2 470 2 405 79,5% 

  GDH Cirúrgicos Int. Centros Ref. 50 50 0 0 0,0% 

  GDH Cirúrgicos Int. CRI 436 427 262 262 61,4% 

  D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg (Total) 4 117 3 996 4 287 4 184 104,7% 

  GDH Cirúrgicos - Urgentes 3 995 3 875 4 241 4 138 106,8% 

  GDH Cirúrgicos Urgentes Centros Ref. 50 50 0 0 0,0% 

  GDH Cirúrgicos Urgentes CRI 72 71 46 46 64,8% 

  Doentes Tratados Residentes/Crónicos 

  Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas) - doentes 25 25 21 21 84,0% 

  Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas) - dias 3 550 3 550 6 822 6 822 192,2% 

  Urgência 

  Total de Atendimentos 119 500 115 915 126 883 121 808 105,1% 

  N.º de Atendimentos (sem Internamento) 106 355 103 164 112 689 108 182 104,9% 

  Hospital de Dia 

  Hematologia 491 491 327 327 66,6% 

  Imuno-hemoterapia 336 336 430 430 128,0% 

  Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 2 631 2 631 2 747 2 747 104,4% 
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Adenda ao Acordo 

Modificativo 2021 
 

Realizado 2021 % 
cumprimento 

CP-SNS Produção 

Total 

Produção 

SNS 

Produção 

Total 

Produção 

SNS 

  Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 7 239 7 037 11 230 10 916 155,1% 

  Serviços Domiciliários 

  Total de Domicílios 565 565 137 137 24,2% 

  Hospitalização Domiciliária 640 640 586 586 91,6% 

  GDH Ambulatório 

  GDH Médicos de Ambulatório (Total) 10 418 10 306 9 848 9 739 94,5% 

  GDH Médicos 9 872 9 766 9 255 9 153H 93,7% 

  GDH Médicos Amb. CRI 546 540 593 586 108,5% 

  GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total) 8 989 8 831 8 998 8 905 100,8% 

  GDH Cirúrgicos 2 955 2 863 1 684 1 664 58,1% 

  GDH Cirúrgicos Amb. CRI 6 034 5 968 7 314 7 241 121,3% 

  Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal 35   34     

  Colocação de Implantes Cocleares 

  Implante coclear bilateral 1 1 0 0 0,0% 

  Implante coclear unilateral 1 1 0 0 0,0% 

  Programas de Saúde 

  Diagnóstico Pré-Natal 1 500 1 500 28 28 1,9% 

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 900 900 28 28 3,1% 

  Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 600 600 0 0 0,0% 

  VIH/Sida - Total de Doentes Equivalente/Ano 1 450,0 1 450,0 1 721,7 1 721,7 118,7% 

  VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1º e 2º Linha) 1 450,0 1 450,0 1 721,7 1 721,7 118,7% 

  IG até 10 Semanas 612 612 618 618 101,0% 

  IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb. 610 610 617 617 101,1% 

  IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em Amb. 2 2 1 1 50,0% 

  Esclerose Múltipla - Total de Doentes Equivalente/Ano 180,0 180,0 256,0 256,0 142,2% 

  N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto por 

ano 
93,0 93,0 132,4 132,4 142,4% 

  N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos por 

ano 
56,0 56,0 79,5 79,5 141,9% 

  N.º Doentes em Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5 21,0 21,0 29,4 29,4 140,1% 

  N.º Doentes em Tratamento - 7 <= EDSS <= 8 10,0 10,0 14,7 14,7 147,1% 

  Hepatite C 150 150 110 110 73,3% 

  Nº Doentes Tratados (indivíduos) 150 150 110 110 73,3% 

  Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes Equivalente/Ano 70,0 70,0 73,7 73,7 105,3% 

  N.º Doentes em Tratamento - seguimento 1º ano (doente 

tratado/ano) 
11,0 11,0 13,1 13,1 118,7% 

  N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= 

III (doente tratado/ano) 
47,0 47,0 40,4 40,4 85,9% 
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Adenda ao Acordo 

Modificativo 2021 
 

Realizado 2021 % 
cumprimento 

CP-SNS Produção 

Total 

Produção 

SNS 

Produção 

Total 

Produção 

SNS 

  N.º Doentes em Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV 

(doente tratado/ano) 
12,0 12,0 20,3 20,3 169,1% 

  Patologia Oncológica Doentes Equivalente/Ano 265 265 299 299 112,8% 

  Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano 135 135 173 173 128,1% 

  Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano 130 130 126 126 96,9% 

  PSCI (Centros de Tratamento Autorizados pela DGS) 50 50 105 105 210,6% 

  Nº Doentes Equivalentes/Ano Doentes Novos (Cuidados 1º 

ano) 
10 10 12 12 117,3% 

  Nº Doentes Equivalentes/Ano Doentes em Seguimento 

(Cuidados 2º ano e seguintes) 
40 40 94 94 234,0% 

  Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando 

acompanhados em CTP 
1,0 1,0 0,7 0,7 67,0% 

  Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento CTP 1,0 1,0 0,7 0,7 67,0% 

  Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade           

  Estudo Inicial (Consulta de Apoio à Fertilidade) 650 650 492 492 75,7% 

  Induções da Ovulação (IO) 70 70 70 70 100,0% 

  Inseminações Intra-Uterinas (IIU) 130 130 82 82 63,1% 

  Fertilizações In Vitro (FIV) 150 150 178 178 118,7% 

  Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides (ICSI) 105 105 107 107 101,9% 

  Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozóides recolhidos 

cirurgicamente 
8 8 4 4 50,0% 

  Rastreios - Nº de Rastreios           

  Rastreio do Cancro do Colo do Útero 8 745 8 745 17 896 17 896 204,6% 

  Rastreio do Cancro do Cólon e Reto 178 178 326 326 183,1% 

  Medicamentos 

  Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da 

responsabilidade financeira do Hospital (patologias abrangidas 

pelo contrato-programa) 

 2 483 060,2 €   2 483 060,2 €     2 483 070,4 €  2 483 070,4 €  100,0% 

  Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA) 

  Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio     320 000,0 €     320 000,0 €       320 000,0 €     320 000,0 €  100,0% 

  Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos no SNS 

  Programa de Incentivo à Integração de Cuidados       42 012,0 €       42 012,0 €         42 012,0 €      42 012,0 €  100,0% 

 

Em 2021, foram ainda contemplados no Contrato Programa indicadores de acesso e qualidade assistencial no Serviço de 

Urgência, que visam aferir a componente do valor da Urgência em função do desempenho.  

No global, e com base nos dados apurados a 04/03/2022, o HGO teve um índice de desempenho de 101,54 conforme se 

resume no quadro seguinte. 
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Objetivos de desempenho da Urgência para 2021, % de cumprimento e Índice de Desempenho 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência 
Peso Relativo 

Indicador (%) 

Meta 

2021 

Realizado 

2021 

Grau de 

cumprimento 

(%) 

índice de 

desempenho 

Peso dos episódios de urgência com Prioridade atribuída 

Verde/Azul/Branca 
20 53,3 56,1 94,7% 18,95 

Peso dos episódios de urgência com internamento 20 9,6 11,2 83,3% 16,67 

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo 

de espera previsto no protocolo de triagem 
20 78 69,9 89,6% 17,92 

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

utilizadores do Serviço Urgência 
20 4,1 2,8 131,7% 24,00 

Rácio Consultas Externas/Atendimentos em Urgência 20 2,4 3,2 133,3% 24,00 

Índice de Desempenho do Serviço de Urgência         101,54 

 

No que se refere aos objetivos de acesso, desempenho assistencial e eficiência, previstos no Apêndice II do Acordo 

Modificativo 2021, o grau de cumprimento apurado a 04/03/2022 foi o seguinte: 

 

Objetivos de nacionais e regionais para 2021, % de cumprimento e Índice de Desempenho 

Objetivos 
Peso Relativo 

Indicador (%) 

Meta  

2021 

Realizado 

2021 

Grau de 

cumprimento 

(%) 

Grau de 

cumprimento 

(%) 

Objetivos Nacionais 100       98,13 

Acesso 60       58,80 

Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro 

do TMRG 
10 37,5 39,2 104,5% 10,45 

Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de 

resposta garantidos (TMRG) 
10 77,1 71,1 92,2% 9,22 

Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro 

do TMRG 
10 51,5 43,1 83,7% 8,37 

Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 10 68,8 67,0 97,4% 9,74 

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de 

espera previsto no protocolo de triagem 
10 78,0 69,9 89,6% 8,96 

Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, 

avalidados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis) 

após a referenciação, no total de doentes referenciados para a RNCCI 

10 26,8 32,3 120,5% 12,05 

Desempenho Assistencial 20       19,68 

Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande 

Categoria de Diagnóstico 
3 3,7 3,2 112,7% 3,38 

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório (GDH), para 

procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis 
3 18,5 12,2 65,9% 1,98 

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 3 15,0 16,8 112,0% 3,36 

Índice de Mortalidade Ajustada 4 1,01 1,03 98,0% 3,92 

Índice de Demora Média Ajustada 4 1,01 1,06 94,8% 3,79 

Demora média antes da cirurgia 3 1,1 1,0 108,3% 3,25 
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Objetivos 
Peso Relativo 

Indicador (%) 

Meta  

2021 

Realizado 

2021 

Grau de 

cumprimento 

(%) 

Grau de 

cumprimento 

(%) 

Desempenho económico-financeiro 20       19,65 

Gastos operacionais por doente padrão 5 
melhor 

do grupo 
n.d. n.d. 5,00 

Doente padrão por Médico ETC 5 72,0 70,6 98,1% 4,90 

Doente padrão por Enfermeiro ETC 5 48,0 45,6 95,0% 4,75 

Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e 

FSE(Selecionados), no Total de Gastos com Pessoal 
5 17,8 n.d. n.d. 5,00 

 

 

De acordo com a informação disponível a 04/03/2022, algumas das metas, não têm ainda valores de concretização apurados 

e/ou aguardam validação por parte da ARSLVT e ACSS, pelo que não é possível apurar, com certeza, o seu grau de 

concretização (“nota n.d.”) e, por conseguinte, o Índice de Desempenho Global do HGO, no ano de 2021.  

Ainda assim podemos constatar que: 

 Relativamente ao Acesso, foi superada a meta do indicador “Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, 

avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis) após a referenciação, no total de doentes 

referenciados para a RNCCI”, resultado do trabalho do Serviço de Apoio à Gestão do Internamento (SAGI), criado 

em 2020 e cuja criação visou, entre outros objetivos, a redução do tempo de internamento até à referenciação à 

Rede.  

Do mesmo modo, a “Percentagem de pedidos em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG “ superou 

a meta, traduzindo um acréscimo das 1as consultas. O indicador “Percentagem de doentes operados dentro do 

TMRG” esteve próxima da meta definida, apesar das limitações no acesso ao Bloco, no ano de 2021, decorrentes 

da pandemia (encerramento da UCA; redução do número de salas no Bloco Operatório Central a funcionar, por 

necessidade de afetação de recursos humanos às unidades COVID; utilização da UCPA2 como Unidade de Cuidados 

Intensivos). No Bloco Operatório, nas salas disponíveis, foram privilegiados, no agendamento, os doentes 

oncológicos e os mais prioritários e mais antigos em LIC. 

O indicador “Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo 

de triagem” ficou abaixo do objetivo definido, dado o incremento da atividade de urgência no decurso de 2021, 

para níveis próximos do período pré-pandémico, e, em simultâneo, o acréscimo dos tempos médios de espera no 

Serviço de Urgência, em todas as cores de triagem. 

 No que respeita ao Desempenho Assistencial, o HGO superou as metas nos indicadores “Percentagem de 

reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria de Diagnóstico” e “Demora média antes da cirurgia, 

evidenciando alguma melhoria nos indicadores de internamento. 

No que se refere ao indicador “% de cirurgia da anca efetuadas nas primeiras 48h”, o HGO superou a meta, mas, 

ainda assim, apresentou o segundo valor mais baixo do grupo D, pelo que este será um indicador a acompanhar. 

 
 

 No que concerne aos indicadores de Desempenho económico-financeiro, à data de 04/03/2022, não há ainda 

informação apurada e validada por parte da ARSLVT e ACSS, para a totalidade dos indicadores, designadamente 

“Gastos operacionais por doente padrão” e “Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e 

FSE (Selecionados), no Total de Gastos com Pessoal.  

No que se refere aos indicadores “Doente padrão por Enfermeiro ETC” e Doentes Padrão por médico ETC”, o HGO 

ficou abaixo da meta definida, mas melhorou o indicador face a 2020. Cumpre informar que, tendo por base a 

informação pública disponível, continua a ser um dos Hospitais mais eficientes do Grupo D. 
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Em suma, avaliados os níveis de cumprimento dos indicadores, de acordo com as informações, perspetiva-se uma 

percentagem de cumprimento do valor de incentivo avaliado através do Índice de Desempenho Global de 98,13%, caso os 

2 indicadores ainda sem avaliação venham a ser considerados cumpridos a 100%.  

O valor referente ao Índice de Desempenho Global sofrerá seguramente alterações, em resultado de atualização de dados 

e da validação final pela ARSLVT e ACSS. 

Relativamente a medidas de correção, o CA do HGO, fez acompanhamento mensal dos resultados assistencial e económico-

financeiro e promoveu reuniões frequentes com os Serviços, analisando os principias desvios e discutindo as medidas 

corretivas necessárias. 

No que se refere a % global de execução do Contrato-Programa, a Circular Normativa nº 6/2019/ACSS de 21 de março, vem 

estabelecer instruções para normalização dos registos contabilísticos associados à execução dos Contratos Programa, 

Programas Verticais e Convenções Internacionais, tendo também em consideração a implementação do referencial 

contabilístico SNC-AP. Para efeitos de reporte das demonstrações financeiras, o acréscimo de rendimento respeitante à 

produção deve ser calculado tendo por referência o melhor desempenho relativamente aos 3 últimos Contratos-Programa 

encerrados e ser resultante da aplicação da taxa de execução mais elevada de entre os contratos programa.  

Para efeitos de registo da posição do contrato programa de 2020, a ACSS definiu, como critério a adotar uma taxa de 92,5% 

do valor contratado, conforme informação da ACSS datada de 7 de Janeiro de 2022. 

Este rácio, tal como nos últimos anos, tem tido por base a percentagem de execução mais elevada dos últimos 3 anos 

encerrados.  

Todavia, não é novidade que as regras de faturação com base em preços compreensivos, ou Programas de Saúde, exigindo, 

na maioria dos casos registos em múltiplas plataformas com critérios que muitas vezes não são claros na sua execução nem 

implementação através dos sistemas de informação de produção vigentes (e respetiva falta de interoperabilidade), 

prejudicam a taxa de execução dos próprios contratos programa, sucedendo muitas vezes os atos serem efetivamente 

prestados mas não se conseguir que sejam elegíveis para faturação. 

A este respeito, o HGO EPE tem desenvolvido, nos últimos 2 anos, um trabalho de recuperação de faturação e de melhor 

alinhamento entre a produção contratada e faturável que esperamos que tenha impacto na melhoria deste rácio nos anos 

recentes. 

Em Dezembro de 2021, a produção estimada pelo HGO era de cerca de 165,5 milhões de euros, cerca de 5,7 milhões abaixo 

do contratado. 

Aplicando o rácio definido pela ACSS ao contrato programa de 2020, constatamos que o valor comunicado pela ACSS é 

inferior em 7,1 milhões de euros em relação à nossa estimativa de produção de dezembro. Este facto foi transmitido à ACSS 

pela Vogal financeira no dia 1 de Fevereiro de 2022, com pedido de revisão em alta da taxa de execução de 92,5%, até 96%, 

minimizando os resultados de fecho de contas de 2021. Até ao momento, o pedido não teve resposta. 

 

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

O HGO, no seu modelo de governação clínica assente na gestão partilhada das responsabilidades, define como fatores 

críticos para o seu sucesso: a capacidade de resposta adequada às necessidades crescentes da população e às orientações 

emanadas pela Tutela; o compromisso com a melhoria contínua da segurança dos doentes; a racionalização dos recursos, 

potenciando a sua eficiência; a promoção da melhoria contínua e do desenvolvimento pessoal, tendo por base a prestação 

de contas e a responsabilidade; o equilíbrio de resultados de exploração; a necessidade de investimento técnico e 

tecnológico e a procura incessante em atingir os padrões essenciais de boas práticas em saúde;  

A situação epidemiológica motivada pela COVID-19, as mudanças por ela introduzidas na organização e na dinâmica do 

hospital, bem como o contexto socio-económico, concertados com as necessidades crescentes da comunidade em cuidados 

de saúde, designadamente por fatores resultantes do envelhecimento, do aumento da prevalência de doenças crónicas, do 

aparecimento de novas tecnologias e tratamentos, entre outros, exigem novas abordagens e uma consequente reforma das 

instituições. A estratégia deve tender para a centralização no doente, na eficiência e no envolvimento das pessoas, 

sustentada em parcerias com outros prestadores de cuidados de saúde, assegurada também através da procura de fontes 

de receita alternativas.  

O fator mais relevante, e realmente crítico, para o sucesso da estratégia do hospital é a atribuição de financiamento anual e 

nível de autonomia de gestão adequado à plena operação, cuja decisão cabe à tutela, já que desta contratualização e 
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capacidade de gestão depende se o financiamento é suficiente para os gastos essenciais para a prossecução da nossa 

atividade, tal como, a contratação de recursos humanos, a atribuição de vagas de especialidade médicas, os investimentos 

e a inovação (dispositivos médicos e medicamentos com adequado financiamento, por exemplo). É necessário garantir o 

balanceamento do financiamento com as necessidades da instituição dando cumprimento à estratégia do Conselho de 

Administração. 

4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, designadamente 

as relativas à política setorial a prosseguir, às orientações específicas a cada entidade, aos objetivos a alcançar no exercício 

da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela entidade (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

O Hospital desenvolve a sua atividade em conformidade com as políticas e estratégias definidas pelo Ministério da Saúde, 

divulgadas no documento denominado por Termos de Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS 

para 2021, https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf, publicado 

no site da ACSS. Este documento suporta o processo de contratualização e operacionaliza as orientações da Política de 

Saúde e consideram medidas transversais às várias entidades do Ministério da Saúde.  

O SICA- Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento, tem como objetivo suportar o processo de 

Contratualização entre a Tutela e as entidades prestadoras de cuidados de saúde que integram o SNS e, no essencial, o 

processo é dividido em três fases: Contratualização/Negociação, Elaboração do Contrato-programa e Acompanhamento 

dos objetivos estabelecidos. 

O HGO presta contas da informação produzida, mensalmente, através da submissão na plataforma SICA, os dados relativos 

aos cuidados prestados nas suas diversas linhas de produção e, nos Serviços Online da UOGF (SIGEF), os dados financeiros. 

A atividade contratada com o hospital pode ser objeto de monitorização externa através dos relatórios de monitorização 

do Portal SICA, assim como através dos dashboards de monitorização mensal e de benchmarking que são publicados no 

microsite de “Monitorização do SNS”, alojado no sítio institucional da ACSS e no Portal do SNS (www.sns.gov.pt).  

A execução do Contrato Programa é internamente monitorizada através dos suportes de informação para a Gestão 

existentes no HGO, bem como através de relatórios e outra informação produzidos para a Tutela. A monitorização é efetuada 

mensalmente com a análise dos desvios identificados para posteriores medidas corretivas, nomeadamente as identificadas 

e discutidas em reunião de quadros dirigentes e o Conselho de Administração. 

O Acordo Modificativo ao Contrato-Programa – 2021, celebrado entre o HGO, a ARSLVT e a ACSS encontra-se publicado 

no site da ACSS: https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf. 

 

  

https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf
http://www.sns.gov.pt/
https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
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III. Estrutura de capital 

1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, número de ações, 

distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes categorias de ações, direitos e deveres 

inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do 

RJSPE). 

O Capital Estatutário do HGO é atualmente de 140.780.000,00€ detido integralmente pelo Estado. 

O HGO conforme disposto no art.º 16º do DL nº 18/2017, enquanto entidade pública empresarial, está dotado de capital 

estatutário no montante de 140.780.000,00€, detido integralmente pelo Estado, e o respetivo valor é fixado por despacho 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde, conforme disposto no art.º 3.º, nº1 dos 

Estatutos Anexos ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 

de Janeiro, e ainda alterado pelo Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de Agosto. 

A função acionista é assegurada pelo Ministério das Finanças através da DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças, 

cabendo a tutela setorial ao Ministério da Saúde 

Em 2005, o HGO passou a entidade pública empresarial, apresentando um capital estatutário de 49.880.000,00€ realizado 

em numerário, com as seguintes alterações até 2021: 

Evolução do capital estatutário do HGO 

Ano Capital Estatutário Aumento Realização Descrição 

2005-2008     49 880 000,00 €       

2009     58 419 535,00 €  

    3 139 535,00 €  07-10-2009 
Despacho conjunto nº22-453/2009 dos Ministérios das 

Finanças e da Administração Pública e da Saúde 

    5 400 000,00 €  23-12-2009 
Despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública e da Saúde em 23-12-2009 

    2 000 000,00 €  28-10-2010 
Despacho conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e 

Finanças e da Saúde em 24-09-2010 

2010-2013     60 419 535,00 €        

2014   132 819 535,00 €  

  43 900 000,00 €  02-01-2014 
Despacho conjunto nº14181-B/2013, de 1 de novembro 

dos Senhores SETF e do SES 

  28 500 000,00 €  16-12-2014 
Despacho conjunto nº15476-B/2014, de 19 de dezembro 

dos Senhores SETF e do SES 

2015-2016   132 819 535,00 €        

2017-2021   140 780 000,00 €      7 960 465,00 €  31-12-2017 
Despacho nº1265/2017 de 29 de dezembro do Senhor 

Secretário de Estado do Tesouro 
 

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

Não aplicável - de acordo com o n. º2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital estatutário é 

detido pelo Estado. 

 

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

a eventuais restrições. 

 Não existem acordos parassociais.  
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou indiretamente, são 

titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, 

bem como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades 

Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

Nem o Hospital nem os órgãos sociais detêm participações diretas ou indiretas em entidades societárias. 

 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em quaisquer entidades de 

natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

O Hospital não detém participações no capital de outras entidades: 

No entanto, o HGO é membro associado do SUCH- Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que é uma entidade de 

natureza associativa, sem fins lucrativos, cujos estatutos foram homologados pelo SES, no dia 5 de janeiro de 2016, e 

publicados no Portal da Justiça em 25 de fevereiro de 2016. 

O HGO realiza um pagamento de quota mensal no valor de 250€, enquadrada no primeiro escalão. 

 

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização, 

quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

Não aplicável, de acordo com o n. º2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o capital estatutário é 

detido pelo Estado. 

 

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

Não são conhecidas relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a entidade. 
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V. Órgãos Sociais e Comissões 

A. Modelo de Governo 

A entidade deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva separação entre as funções de 

administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). 

1. Identificação do modelo de governo adotado. 

As funções de administração executiva e funções de fiscalização do HGO estão estruturadas nos termos do art.º 5º dos 

Estatutos dos Hospitais EPE, aprovados e publicados no Anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, sendo que 

o modelo de governo adotado prevê os seguintes órgãos: 

• Conselho de Administração; 

• Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas (ROC) ou uma sociedade de revisores oficiais de contas; 

• Conselho Consultivo. 

A estrutura do HGO baseia-se na divisão de competências e independência dos seus órgãos, assim: 

Ao Conselho de Administração compete garantir o cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os 

poderes de gestão que não estejam reservados a outros órgãos.  

Ao Conselho Fiscal compete a fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial; a separação de funções 

face a outros órgãos é assegurada, designadamente, pelo facto de as suas competências estarem estabelecidas nos Estatutos 

- aprovados por Decreto-Lei - e pela sua designação e remuneração serem definidas pelas entidades que exercem a tutela 

e supervisão do HGO. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados por Despacho dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das Finanças e da Saúde, por um período de três anos, renovável por uma única vez e o Revisor Oficial de Contas 

é nomeado, igualmente, por Despacho Conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

saúde, sob proposta fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de três anos, renovável por uma única 

vez. A remuneração dos membros do órgão de fiscalização é igualmente definida por Despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. O exercício das funções de fiscalização é efetuado de acordo com 

autonomia técnica e independência face ao órgão de administração executiva. 

O Conselho Consultivo é o órgão que estabelece a ligação entre o Hospital e a comunidade que serve, competindo-lhe apreciar 

os planos de atividade de natureza anual e plurianual, bem como todas as informações que tiver por necessárias para o 

acompanhamento da atividade do hospital e emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a 

prestar às populações, atendendo aos recursos disponíveis. O conselho consultivo é composto por: a) Personalidade de 

reconhecido mérito nomeada pelo Ministro da Saúde, que preside; b) Um representante do Município de Almada; c) Um 

representante da ARSLVT; d) Um representante dos utentes, designado pela respetiva associação ou por equivalente 

estrutura de representação; e) Um representante eleito pelos trabalhadores do HGO; f) Um representante dos prestadores 

de trabalho voluntário no Hospital; g) Dois elementos, escolhidos pelo Conselho de Administração, profissionais de Saúde, 

sem vínculo ao HGO. Este órgão aguarda a nomeação para o triénio 2019-2021.  

 

B. Assembleia Geral  

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação dos cargos e membros 

da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim). Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante 

o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Nos órgãos sociais do HGO não existe Assembleia Geral pelo que esta informação não é aplicável. 

 

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria 

qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

O Estado é o único detentor do capital estatutário, pelo que esta informação não é aplicável. 
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C. Administração e Supervisão  

1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, 

consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de 

Supervisão. 

As regras aplicáveis à nomeação, composição e mandato, competências, funcionamento, vinculação do Conselho de 

Administração são as constantes do estatuto dos gestores públicos - conforme artigos 6.º, 7.º, 11.º, 12.º e 14.º dos Estatutos, 

aprovados no anexo II do Decreto-Lei n.º18/2017, de 10 de fevereiro. 

 O Conselho de Administração é composto pelo Presidente e um máximo de quatro Vogais (um dos vogais proposto 

pelo membro do Governo responsável pela área das finanças), que exercem funções executivas, em função da dimensão 

e complexidade do hospital EPE, incluindo um Diretor Cínico e um Enfermeiro-Diretor. 

 Os membros do Conselho de Administração são designados de entre individualidades que reúnam os requisitos 

previstos no Estatuto do Gestor Público e possuam preferencialmente evidência curricular de formação específica em 

gestão em saúde e experiência profissional adequada, sendo o Diretor Clínico um médico, e o Enfermeiro-Diretor um 

enfermeiro. 

 A designação dos membros do Conselho de Administração observa o disposto nos artigos 12.º e 13.º do Estatuto do 

Gestor Público. 

 O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de três anos renovável, uma única vez, 

permanecendo aqueles no exercício das suas funções até à designação dos novos titulares, sem prejuízo da renúncia a 

que houver lugar. 

O regulamento interno do HGO, nos artigos 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 17.º e 18.º estabelece os princípios referentes à composição, 

competência e funcionamento do Conselho de Administração, bem como os relativos a ausências e impedimentos e outros 

aspetos relacionados com a coadjuvação do CA e da Direção Técnica. 

 

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração 

Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, 

duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato 

de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os 

mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Conforme disposto no art.6.º dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, 

aprovados no anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o Conselho de Administração é composto pelo 

Presidente e um máximo de quatro Vogais, que exercem funções executivas, em função da dimensão e complexidade do 

hospital, incluindo um Diretor Clínico, um Enfermeiro-Diretor e um Vogal proposto pelo membro do Governo responsável 

pela área das finanças.  

O Conselho de Administração do HGO, nomeado para o triénio 2019-2021, através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 76/2019, de 30 de abril de 2019, publicada no Diário da República, 1.ª série — N.º 83 — 30 de abril de 2019 (com efeitos 

no dia 22 de abril de 2019), designa os seguintes membros: 

Composição do Conselho de Administração 2019-2021 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação Remuneração 

(Início-Fim) Forma (
1)

 Data 
[Entidade 

pagadora] 
O/D 2 

2019-2021 Presidente Luís Manuel Martins Amaro R 
30 de abril 

de 2019 

Hospital Garcia de 

Orta, EPE 
Destino 

2019-2021 
Vogal Executivo 

(Diretor Clínico) 
Nuno Miguel da Silva Marques R 

30 de abril 

de 2019 

Hospital Garcia de 

Orta, EPE 
Origem 

2019-2021 
Vogal Executiva 
(Enfermeira Diretora) 

Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues R 
30 de abril 

de 2019 

Hospital Garcia de 

Orta, EPE 
Destino 

2019-2021 Vogal Executiva Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira R 
30 de abril 

de 2019 

Hospital Garcia de 

Orta, EPE 
Destino 

2019-2021 Vogal Executivo Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida R 
30 de abril 

de 2019 

Hospital Garcia de 

Orta, EPE 
Destino 
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3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração3 e, relativamente aos membros 

não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes4, ou, se aplicável, identificação dos 

membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do RJSPE). 

Todos os vogais membros do Conselho de Administração foram nomeados vogais executivos, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/2019 de 30 de abril de 2019. 

 

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 

Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser 

indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do 

RJSPE). 

 
Elementos curriculares do Conselho de Administração nomeado para o triénio 2019-2021: 

Presidente do Conselho de Administração - Luís Manuel Martins Amaro 

Habilitações académicas:  

• Doutorando do Curso de Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações – ISEG_UTL (Prepara a Tese 

para obtenção do Grau de Doutor); 

• Mestrado em Economia e Política Social – ISEG_UTL (2008); 

• Licenciatura em Estatística e Gestão de Informação – ISEGI_UNL (2003); 

• Pós-Graduação em Administração Hospitalar – ENSP_UNL (1997); 

• Licenciatura em Enfermagem e Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica – ESEMFR (1992); 

• Bacharelato em Enfermagem – ESSM (1981). 

• Cursos com Impacto significativo para o desempenho: 

• Curso EIS-GH (Executive Information System) (2001); 

• Técnicas de Engenharia Industrial Aplicado à Saúde – School of Business Administration_University of Vermont (2002); 

• Planeamento, Controlo e Gestão Financeira nos Serviços de Saúde – INA (2004); 

• PACES DIRECT – Programa Avançado de Gestão para Diretores Executivos de ACES – INA (2009); 

• Marketing na Saúde – ISPA (2014); 

• GESAGE – Curso de Alta Direção de Unidades de Saúde para Gestores – ISCSP (2014); 

• Programa de “Boas Práticas de Governação” – Nova School of Business and Economics – UNL (2015); 

• Contratualização nos Serviços de Saúde – APDH e ACSS (2015). 

Percurso profissional:  

1. Cuidados de Saúde Primários (Área da Gestão/Direção) 

i. Diretor Executivo do ACES Almada-Seixal (3/12/2012 a 22/4/2019); 

ii. Diretor Executivo do ACES Seixal-Sesimbra (1/3/2009 a 2/12/2012); 

iii. Responsável pela Unidade de Apoio à Gestão do Agrupamento de Centros de Saúde dos Concelhos do Seixal e 

Sesimbra (3/11/2006 a 1/3/2009. 

2. Cuidados Hospitalares (Área de Administração Hospitalar) 

iv. Presidente do Conselho de Administração do HGO, EPE (22/4/2019 até ao presente) 

v. Administrador Hospitalar na área de produção do HGO, EPE: Departamentos de Medicina; Imagiologia; 

Neurorradiologia; Medicina Nuclear; Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; Exames Especiais; 

Imunohemoterapia; Patologia Clínica; Serviço de Infeciologia; Serviço de Oncologia e Hemo-oncologia; Serviço de 

Psiquiatria; Serviço de Reumatologia; Serviço de Endocrinologia e Diabetes e, Consultas Externas. (1997 a 2006); 

vi. Responsável pela articulação do HGO, EPE. com os Cuidados Saúde Primários e Comunidade. (1997 a 2006); 

vii. Representou o HGO na implementação dos SLS (1997/1998); 

viii. Implementou o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental Comunitária do Seixal (1999); 

ix. Implementou o Serviço de Medicina Ocupacional do HGO, EPE (2004); 

x. Gestor de Risco não Clínico do HGO, EPE (2004-2006) 

Outra experiência profissional (Carreira Docente): 

                                                           

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

4 A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente. 

Quanto aos demais membros do Conselho de Administração, considera-se independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos 

na entidade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 
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I. Professor Auxiliar no Curso de Enfermagem da ESSM (outubro de 1983 a julho de 1989); 

II. Assistente Convidado ESESVP (setembro de 1992 a julho de 1994); 

III. Assistente Convidado ESS Egas Moniz - ISCSS (outubro de 2003 até ao presente) 

IV. Instituto Superior de Setúbal – Escola Superior de Saúde (fevereiro 2010 a julho 2012). 

 

 

Vogal Executivo – Diretor Clínico - Nuno Miguel da Silva Marques 

• Diretor Clínico do Hospital Garcia de Orta, E. P. E. (desde 2019). 

• Assistente Hospitalar Graduado de Infeciologia, com inscrição no Colégio da Especialidade de Doenças Infeciosas 

e na Competência de Medicina do Viajante da Ordem dos Médicos. 

• Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital Garcia de Orta, E. P. E. (desde 2019). 

• Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (desde 2020). 

• Presidente da Comissão Oncológica do Hospital Garcia de Orta, E. P. E. (desde 2019). 

• Diretor do Serviço de Infeciologia, Hospital Garcia de Orta, E. P. E. (desde 2016).  

• Doutorado em Medicina Tropical na especialidade de Patologia e Clínica das Doenças Tropicais, Instituto de Higiene 

e Medicina Tropical de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa (2018). 

• Experiência profissional como Especialista de Doenças Infeciosas no Serviço de Doenças Infeciosas do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. (2010-2016) e no Hospital Garcia de Orta, E. P. E. (desde 2016). 

• Coordenador da Consulta de Medicina do Viajante do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, E. P. E. (2010 - 2016).  

• Co-coordenador do Grupo das Hepatites Víricas do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, E. P. E., tendo sido responsável pela execução de Elastografia Hepática Transitória - 

Fibroscan® (2010-2016). 

• Assistente convidado da disciplina de Doenças Infeciosas, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

(2010 - 2011).  

• Internato Médico em Infeciologia, Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 

E. P. E. (2005 - 2009).  

• Internato Médico Geral, Centro Hospitalar de Coimbra (2003 - 2004).  

• Licenciatura em Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (1996 - 2002).  

• Experiência como investigador e co investigador em estudos e ensaios clínicos.  

• Experiência de trabalho em países de baixa e média renda (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Brasil).  

• Possui formação em gestão e administração em saúde, liderança, auditorias de qualidade e auditorias clínicas.  

• Tem artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, bem como apresentações sob a forma de 

comunicações orais e de cartazes em vários congressos nacionais e internacionais.  

• Integrou os corpos sociais da associação portuguesa para o estudo clínico da sida (APECS) – Tesoureiro da Direção 

(2018 – 2019); do grupo de estudos português de coinfecção (GEPCOI) – Presidente do Conselho Fiscal (2018 – 

2019); da sociedade portuguesa de medicina do viajante – Vice-Presidente da Assembleia Geral (2015 – 2019) e da 

sociedade portuguesa de doenças infeciosas e microbiologia clínica (SPDIMC) - Secretário da Assembleia Geral 

(2013 – 2017).  

• Participação em Júris de Avaliação Final do Internato Médico em Doenças Infeciosas, incluindo como Presidente 

do Júri e Vogal efetivo. 

 

Vogal Executiva – Enfermeira Diretora - Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues  

• Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica, pela Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. 

• Competências Acrescidas Avançadas em Gestão, reconhecidas pela Ordem dos Enfermeiros.  

• Pós-graduação em Saúde Sexual e Reprodutiva: Mutilação Genital Feminina   

• Executive Master em Gestão e Administração em Saúde  

 

Experiência profissional: 

• Enfermeira Diretora do Hospital Garcia de Orta, E. P.E, desde 21 de abril de 2019 até à presente data. 

• Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Almada Seixal, desde 03-12-2012 até à presente 

data. 

• Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Seixal- Sesimbra entre 17-05-2010 e 21-12-2012.  

• Coordenadora da Unidade Coordenadora Funcional Almada Seixal (UCF) nas duas vertentes, desde 30-07-2017. 
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• Elemento da UCF, vertente de Saúde Materna e Vertente de Saúde Infantil, desde julho de 2010. 

• Enfermeira do Conselho Técnico da USF Fernão Ferro Mais desde 1 de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2011. 

• Elemento do grupo operativo "Partilhar para Cuidar" responsável por vários projetos de articulação de cuidados entre 

o hospital e os centros de saúde, nas áreas da saúde da mulher e da criança, saúde do adulto e idoso e saúde 

mental. 

• Participação em júris de concurso e Júris do período experimental. 

• Membro de comissões científicas de vários congressos de enfermagem. 

• Enfermeira de família na USF Fernão Ferro Mais. 

• Responsável pela gestão dos recursos humanos e materiais da USF Fernão Ferro Mais até dezembro de 2011. 

• Responsável pela operacionalização do Programa Vacinação na USF Fernão Ferro Mais desde janeiro de 2006. 

• Responsável pela operacionalização do Programa de vigilância de Saúde Infantil e Juvenil na USF Fernão Ferro Mais 

desde janeiro de 2006. 

• Foi chefe de equipa da Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta entre janeiro de 1993 e janeiro de 1997. 

• Exerceu funções no serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta desde 16 novembro de 1992 até ao dia 

25 de janeiro de 1998. 

• Entre janeiro de 1998 e 1 de outubro de 1999 exerceu funções nos cuidados intensivos neonatais e pediátricos do 

Hospital Garcia de Orta. 

• Enfermeira de cuidados gerais na Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em Idanha - 

Belas entre agosto de 1992 e agosto de 1993. 

• Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica em julho de 2008. 

• Curso de Complemento de Formação em Enfermagem entre outubro de 2001 e outubro de 2002 na Escola Superior 

de Saúde de Setúbal. 

• Concluiu o Curso Geral de Enfermagem a 30 junho de 1992 na Escola Superior de Enfermagem de Bragança, com 

equivalência a Bacharelato. 

 

Vogal Executiva - Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira 

Habilitações e atividade académica 

• 1995: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa 

(ISEG / UTL). Melhor classificação média final da licenciatura em Economia. 

• 1997: Mestrado em Economia e Política Social (Master of Science in Economic and Social Policy Analysis) pela 

Universidade de York, Reino Unido. Atribuição de Distinção pela melhor classificação média final do Mestrado. 

Equivalência ao grau de Mestre em Economia e Política Social pelo ISEG/UTL, desde novembro de 1998. 

• 2003: XXXI Curso de Especialização em Administração Hospitalar da Escola Nacional de Saúde Pública da 

Universidade Nova de Lisboa (ENSP/UNL).  

• 2003: Curso profissionalizante em Gestão em Saúde e Saúde Pública (Health Management and Public Health), do 

programa europeu EUROPHAMILI, na Universidade de Nottingham, Reino Unido. 

• Desde 2003: diversos cursos de formação profissionalizante. 

• Diversas atividades académicas e científicas relacionadas com a investigação e ensino, em especial na área da 

economia e política de saúde: autoria e coautoria de artigos, capítulos de livros e relatórios diversos; comunicações 

(e coautoria de posters) em conferências, congressos e workshops (nacionais e internacionais); docência, como 

convidada, em vários mestrados e cursos de pós-graduação; co-orientadora ou membro de júri de teses de 

mestrado / pós-graduação; integrou vários projetos de investigação científica e comissões organizadoras e/ou 

científicas de conferências (nacionais), bem como a Direção (2003-2005) da Associação Portuguesa de Economia 

da Saúde (APES). 

Percurso Profissional 

• Desde abril de 2019: Vogal Executiva (financeira) do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta EPE. 

• Entre outubro de 2018 e abril de 2019: Adjunta do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 

• Dezembro de 2017 a outubro de 2018: Adjunta da Secretária de Estado da Saúde. 

• Dezembro de 2015 a dezembro de 2017: Adjunta do Secretário de Estado da Saúde. 

• Janeiro de 2012 a dezembro de 2015: Gestora do Contrato de Gestão de parceria público-privada do Hospital de 

Cascais na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (com interrupção por licença de 

maternidade entre novembro de 2014 e julho de 2015). 

• Outubro de 2008 a dezembro de 2011: Vogal do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP.  
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• Junho a outubro de 2008: Adjunta do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 

• Março de 2005 a maio de 2008: Adjunta do Ministro/a da Saúde. 

• Janeiro de 2004 a março de 2005: Administradora Hospitalar, no Hospital de Santa Marta SA, em Lisboa. 

• Novembro de 1998 a novembro de 2002: Assistente, no ISEG/UTL. 

• Setembro a novembro de 1998: Assistente-Estagiária, no ISEG / UTL. 

• Dezembro de 1997 a agosto de 1998: Consultora técnica, na Comissão Nacional do Rendimento Mínimo, Ministério 

da Solidariedade e Segurança Social. 

• Outubro de 1994 a julho de 1995: Monitora, no ISEG/UTL. 

  

Vogal Executiva - Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida 

Habilitações Académicas: 

• Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, Universidade do Minho (2003-2008) 

• Curso de Especialização em Administração Hospitalar, ENSP/UNL (2010-2012) 

• Curso de Auditorias da Qualidade em Saúde - Advita (2014) 

• Digital Health Executive Course, ENSP/Nova IMS (2022 – a frequentar) 

Percurso Profissional: 

• Estágio no Serviço de Instalações e Equipamentos – Divisão de Equipamento Médico-Cirúrgico, Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, EPE (2010-2011) 

• Gestora de Programa e Inovação – Direção de Organização e Processos – Luz Saúde (2013-2014) 

• Administradora Hospitalar/Gestora de Projetos – Saudaçor, SA (2014-2016) 

• Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central (2016-2019) 

• Vogal Executiva do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, EPE (2019-presente) 

 

5. Evidências da apresentação das declarações5 de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de 

administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações 

patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, 

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide 

artigo 52.º do RJSPE). 

As declarações encontram-se no nº4 do capítulo XI Anexos do RGS. 

 

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, consoante 

aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo 

com acionistas. 

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do Conselho de 

Administração. 

 

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos 

sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular 

no que se refere à delegação da administração quotidiana da empresa. 

Apresenta-se a versão atual do Organograma do HGO, que está em processo de revisão. 

                                                           

5 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para o efeito considere-se o que refere a 

Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da hiperligação http://www.igf.gov.pt/deveres-de-comunicacao/deveres-de-

informacao-gestores-publicos1.aspx. “(...) Para cumprimento desta obrigação legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor público deve 

solicitar o acesso, através do envio de mensagem de correio eletrónico para o endereço de mail gestorespublicos@igf.gov.pt, que também está disponível para 

o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve preencher integralmente o formulário e submetê-

lo no sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”. 

mailto:gestorespublicos@igf.gov.pt
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Nos termos do nº 3 do art.º 7º dos Estatutos dos Hospitais EPE, aprovados e publicados no Anexo II ao DL nº 18/2017, 

durante este exercício, foram delegadas competências relativamente à distribuição de responsabilidades e atribuição de 

poderes específicos de gestão aos membros do CA, nos seguintes termos: 

 
Conselho de Administração nomeado para o triénio 2019-2021 

De harmonia com o disposto nos artigos 44º a 49º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 4/2015, de 7 de janeiro e, nos termos dos artigos 7.º e 8.º dos Estatutos constantes do Anexo II ao Decreto-Lei nº 18/2017, 

de 10 de fevereiro, o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, reunido a 26/4/2019, delega, de entre os 

limites da Lei, nos seus membros, com a faculdade de subdelegar, através da Circular Normativa n.º 6/2019, com as 

alterações da Deliberação de 9 de setembro de 2021.  

No Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís Manuel Martins Amaro, os poderes e as competências relativas ao 

Centro Garcia de Orta, ao Gabinete de Comunicação e Imagem, ao Serviço Social, ao Serviço de Assessoria Jurídica e 

Contencioso, ao Serviço de Auditoria Interna e ao Serviço de Instalações e Equipamentos. 

Na Vogal Executiva, Dr.ª Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira, os poderes e as competências relativas ao Serviço de Gestão 

Financeira, ao Serviço de Planeamento, Estudos, Análise e Controlo de Gestão, Serviço Farmacêutico Serviço de Gestão de 

Doentes (com exceção da central de transporte de doentes) e Gabinete de Codificação Clínica. 

Na Vogal Executiva, Dr.ª Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida, os poderes e as competências relativos ao Serviço de Gestão 

Logística, ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, ao Serviço de Gestão Hoteleira, ao Serviço de Gestão de Sistemas de 

Informação, à Comissão de Avaliação de Produtos de Consumo Clínico (no âmbito técnico), à central de transporte de 

doentes. 

No Vogal Executivo, o Diretor Clínico, Doutor Nuno Miguel da Silva Marques, para além das competências originárias 

constantes do artigo 9º dos Estatutos constantes do Anexo II ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, os poderes e 

as competências relativos: À área da Governação Clínica - coordenando a assistência prestada aos doentes, assegurando o 

funcionamento dos Serviços de Ação Médica e Unidades Funcionais Autónomas e dos Serviços da Área de Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, garantindo a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde 

prestado; À coordenação e ligação aos órgãos de apoio técnico, nomeadamente, a Comissão Médica, a Comissão de Ética, 
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a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão Oncológica, a Comissão de Humanização, a Comissão de Transfusão, a 

Comissão Técnica para a certificação de interrupção da gravidez, a Equipa de Gestão de Altas, a Comissão de Avaliação de 

Produtos de Consumo Clínico (no âmbito clínico), a Equipa de Apoio à Gestão do Internamento, a Comissão de Auditoria 

Clínica, o Gabinete do Cidadão, Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, a Equipa Intra-Hospitalar de 

Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos, a Comissão de Gestão de Risco Clínico, a Comissão de Qualidade e Segurança 

do Doente, o Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, o Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, a Unidade Funcional Autónoma de 

Senologia, o Serviço de Psicologia, o Serviço de Saúde e Medicina ocupacional e ainda a Direção do Internato Médico, 

incluindo relativamente aos trabalhadores médicos. 

Na Vogal Executiva, a Enfermeira Diretora, Enfermeira especialista Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues, para além das 

competências originárias constantes do artigo 10º dos Estatutos constantes do Anexo II ao Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 

de fevereiro, os poderes e as competências relativos à coordenação técnica da atividade da enfermagem do hospital, os 

poderes e as competências relativos: Ao Serviço da Gestão de Qualidade; À gestão do projeto de Melhoria de Qualidade e 

Acreditação – CHKS; À área de formação e de gestão global dos enfermeiros e assistentes operacionais no que respeita aos 

Serviços de Ação Médica e Unidades Funcionais Autónomas, aos Serviços de Suporte Técnico à Prestação de Cuidados de 

Saúde (à exceção dos Serviços Farmacêuticos e do Serviço de Psicologia); À coordenação e ligação aos Órgãos de Apoio 

Técnico, tais como, a Direção de Enfermagem, a Comissão de Humanização, a Comissão de Gestão de Risco Clínico, a 

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente, o Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos, a Unidade dos Cuidados Continuados, Equipa Intra-Hospitalar de Suporte 

em Cuidados Paliativos, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos, a Equipa de Gestão de 

Altas, a Equipa de Apoio à Gestão do Internamento e a Comissão de Auditoria Clínica, incluindo relativamente aos 

enfermeiros e aos assistentes operacionais afetos à Área Clínica. 

Subdelegação de competências de 2021: 

Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 44.º e de harmonia com o disposto no artigo 46.º, ambos do Código do Procedimento 

Administrativo, bem como da delegação de competências conferida pelo Conselho de Administração do Hospital Garcia de 

Orta, E.P.E., em reunião datada 26.04.2019, subdelega o Presidente do Conselho de Administração, no período de férias, de 

26 de julho a 13 de agosto, os poderes e competências que lhe foram, então, delegados relativamente ao Plano de 

Investimentos do HGO, Centro Garcia de Orta, ao Gabinete de Comunicação e Imagem, ao Serviço Social, ao Serviço de 

Assessoria Jurídica e Contencioso, ao Serviço de Instalações e Equipamento e área de Assistência Religiosa, nos seguintes 

termos: 

Na Vogal Executiva, Dra. Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira, o exercício dos poderes e das competências relativamente ao 

Plano de Investimentos do HGO e Gabinete de Comunicação e Imagem, no período de 26 de julho a 6 de agosto; 

No Vogal Executivo, o Diretor Clínico, Doutor Nuno Miguel da Silva Marques, o exercício dos poderes e das competências, 

relativamente ao Serviço de Assessoria Jurídica e Contencioso, no período de 26 de julho a 13 de agosto e nas áreas 

relativamente ao Plano de Investimentos do HGO e Gabinete de Comunicação e Imagem, no período de 9 a 13 de agosto; 

Na Vogal Executiva, Dra. Vera Almeida, o exercício dos poderes e das competências relativamente ao Centro Garcia de Orta 

e Serviço de Instalações e Equipamentos, no período de 26 de julho a 13 de agosto; 

Na Vogal Executiva, a Enfermeira Diretora, Enfª Paula Realista, o exercício dos poderes e das competências, relativamente 

ao Serviço Social, no período de 26 de julho a 13 de agosto. 

As demais competências que lhe foram conferidas, legal e/ou administrativamente, previstas originalmente, ou 

delegadas/subdelegadas, são delegadas na Vogal Executiva, Dra. Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira, no período de 26 de 

julho a 6 de agosto e no Vogal Executivo, o Diretor Clínico, Doutor Nuno Miguel da Silva Marques, no período de 9 a 13 de 

agosto. 

A Deliberação produziu efeitos de 26 de julho a 13 de agosto. 

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho 

de Administração Executivo6, indicando designadamente: 

                                                           

6 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 
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a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas7  

O CA reúne semanalmente e, ainda, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de dois dos seus membros, 

ou do Conselho Fiscal.  

As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o Presidente voto de qualidade.  

De cada reunião é lavrada a respetiva ata, da qual consta o resumo das deliberações e transcrevendo as declarações de 

voto, se as houver, sem prejuízo de as mesmas constarem diretamente dos documentos que as suscitaram.  

A reunião semanal do CA tem lugar em dia e hora fixos, sem prejuízo de a alteração da data e horas das reuniões poder 

ocorrer sempre que, por motivo justificado, o Presidente do CA o determine, sendo que esta alteração não deve 

comprometer a realização de uma reunião semanal do CA.  

Podem ainda participar nas reuniões do CA, sem direito a voto, quaisquer outros profissionais que sejam especialmente 

convocados por indicação do seu Presidente.  

As reuniões só serão válidas desde que se encontre presente a maioria dos seus membros. 

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas 

De 01/01/2021 a 31/12/2021 – 59 reuniões (51 ordinárias e 8 extraordinárias)  

 

Membro do CA - triénio 2019-2021  
Nº de 

presenças 

Grau de 

assiduidade 

Presidente do Conselho de Administração Luís Amaro 49 83% 

Vogal Executivo - Diretor Clínico Nuno Marques 52 88% 

Vogal Executiva - Enfermeira Diretora Ana Paula Realista 51 86% 

Vogal Executiva  Ana Sofia Ferreira 48 81% 

Vogal Executiva Vera Sofia Almeida 51 86% 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes 

exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o formato seguinte:  

Nenhum dos membros do CA exerceu quaisquer outros cargos, dentro e fora do grupo, nem outras atividades relevantes. 

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos e critérios 

pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos; 

O HGO não tem órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos 

e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos, nem Comissões no órgão de administração ou 

supervisão. Nos termos da legislação em vigor compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 

da saúde a avaliação do desempenho dos administradores executivos. 

d) Comissões8 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das comissões, 

composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas 

competências. 

As Comissões de apoio técnico são órgãos de caráter consultivo do Conselho de Administração, de que destacamos:  

 Comissão Oncológica  

Esta Comissão foi renomeada, tendo a sua composição sido divulgada pela Circular Informativa n.º 24 de junho de 2021. 

A Comissão Oncológica é presidida pelo Dr. Nuno Marques, Diretor Clínico e é composta pelos seguintes profissionais: 

Dr. Hélder Mansinho – Oncologia 

Prof. Dr. Paulo Costa – Cirurgia Geral 

Dr. João Corte Real - Cirurgia Geral 

                                                           

7 A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro.  

8 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.  
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Dr. Daniel Travancinha – Senologia  

Dra. Maria José Brito – Anatomia Patológica 

Dr. Diogo Gonçalves – Anatomia Patológica 

Dr. Afonso Gonçalves – Imagiologia 

Dra. Ana Isabel Santos – Medicina Nuclear 

Dra. Susana Carmona - Medicina Nuclear 

Dra. Catarina Santos Silva – Patologia Clínica 

Dr. Miguel Carvalho - Urologia 

Dra. Dolores Canário – Pneumologia  

Dr. Miguel Lopes – Pneumologia 

Prof. Doutor Jorge Fonseca – Gastrenterologia 

Dra. Irina Mocanu - Gastrenterologia 

Dra. Elisa Pereira – Ginecologia 

Dra. Rita Luz – Ginecologia 

Dra. Ana Filipe Monteiro - Dermatologia 

A Comissão Oncológica tem promovido junto de vários Serviços Clínicos a realização/revisão de Normas de Orientação 

Terapêutica aprovadas no âmbito do diagnóstico, tratamento e seguimento de diversas patologias oncológicas, bem como 

a implementação de reuniões multidisciplinares de decisão terapêutica. 

A Comissão Oncológica colabora com a Comissão de Farmácia e Terapêutica na avaliação específica de grupos de fármacos 

na área oncológica, promove ações formativas e de divulgação das Normas de seguimento do doente oncológico junto dos 

Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente no ACES Almada/Seixal e fomenta a atualização do Registo Oncológico 

Nacional. 

Desde 2020, os projetos de articulação desta Comissão e dos diversos Serviços com os ACES permitiram a melhoria da 

acessibilidade do doente oncológico aos serviços mais diferenciados do hospital, bem como o acompanhamento do seu 

regresso à comunidade e ao seu médico de família para controlo. 

 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Esta Comissão foi nomeada em 26 de abril de 2019, tendo a sua composição sido divulgada pela Circular Informativa n.º 

10/2019 de 26 de abril. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é presidida pelo Dr. Nuno Marques, Diretor Clínico e é composta pelos seguintes 

profissionais: 

Dra. Margarida Coelho – Médica 

Dr. Hélder Mansinho – Médico 

Dra. Maria José Santos – Médica 

Dr. Miguel Rodrigues – Médico 

Dr. Armando Alcobia – Farmacêutico 

Dra. Manuela Rodrigues – Farmacêutica 

Dra. Ana Soares – Farmacêutica 

Dra. Gisela Costa – Farmacêutica 

Dra. Paula Santos – Farmacêutica 

A CFT avalia todos os pedidos de fármacos sujeitos a justificação obrigatória, indo de encontro a uma política de 

racionalidade no uso da medicação intra-hospitalar e de cedência para ambulatório. A Comissão monitoriza ainda, de acordo 

com o tempo estabelecido, os efeitos terapêuticos, efeitos adversos ou falência terapêutica para cada autorização efetuada 

e articula-se com o Monitor da Prescrição Médica com o objetivo de emitir relatórios trimestrais e obter indicadores relativos 

à prescrição interna de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 

Desde 2020, que a CFT promove reuniões com os Serviços Clínicos - principais prescritores, nomeadamente na área da 

Dermatologia, no sentido de renovar a sensibilização para a prescrição racional e uso de biossimilares e genéricos sempre 

que adequado, para além de manter o acompanhamento do perfil de prescrição nas seguintes áreas: Oncologia, VIH/SIDA, 

Hepatite C e Neurologia. Fomentou, ainda, junto dos serviços a elaboração de protocolos internos de prescrição, de acordo 
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com as Normas de Orientação Terapêuticas nacionais em vigor e diretrizes definidas pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica e pelo Infarmed. 

A CFT colaborou também com o Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) na vigilância epidemiológica das infeções hospitalares e na monitorização da 

prescrição de antibióticos. A CFT elaborou ainda relatórios anuais sobre o uso e eficiência ou falência de fármacos, de acordo 

com o estabelecido pelo Infarmed. 

 

Comissão para a Promoção da Igualdade e Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal  

Esta Comissão foi nomeada em 18 de maio de 2021, tendo a sua composição sido divulgada pela Circular Informativa n.º 

22. 

Esta Comissão é presidida pelo Dr. Luís Amaro, Presidente do Conselho de Administração e é composta pelos seguintes 

profissionais: 

Dr. Luís Amaro – Presidente do Conselho de Administração 

Dra. Ana Terezinha Rodrigues – Diretora do Serviço de Gestão da Qualidade 

Dra. Lídia Correia – Diretora do Serviço de Saúde Ocupacional 

Dra. Ivone Dias Ferreira – Presidente da Comissão de Humanização 

Dra. Lídia Pereira – Diretora do Serviço de Gestão de Doentes 

Dra. Paula Breia – Presidente do Centro Garcia de Orta 

Dra. Mónica Cristina – Membro da Comissão de Humanização 

Dra. Sofia Macias – Coordenadora do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

Dra. Cristiana Boucinha – Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

Enfª Fernanda Antunes Neto – Coordenadora do Centro Garcia de Orta 

Enfª Maria Paula Ribeiro – Enfermeira do Serviço de Gestão da Qualidade 

Enfª Sónia Pereira Miguel – Enfermeira do Serviço de Saúde Ocupacional 

Tem como atribuições a execução e manutenção do Plano para a Igualdade do HGO, a implementação do Sistema de Gestão 

da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, respetiva certificação e manutenção pela NP 4552:2016, no 

âmbito do projeto cofinanciado pelo Fundo Social Europeu denominado “Cuidar do Bem-Estar das Nossas Pessoas”, bem 

como a participação em atividades afins para o efeito. 

D. Fiscalização9  

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal Único, Conselho Fiscal, Comissão 

de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras 

Nos termos dos Estatutos do Hospital Garcia de Orta, EPE, constantes do Anexo II do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10/02, a 

fiscalização é exercida por um Conselho Fiscal – composto por um presidente, dois vogais efetivos e um vogal suplente - e 

por um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas que não seja membro daquele órgão, 

obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (cfr. art.º 15º). 

Os membros do conselho fiscal são nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da saúde, por um período de três anos, renovável por uma única vez. 

A remuneração do Conselho Fiscal é fixada no despacho de nomeação, atendendo ao grau de complexidade e de exigência 

inerente ao exercício do respetivo cargo e tendo em conta os critérios de classificação do Hospital EPE, estabelecidos na 

resolução do Conselho de Ministros, a que se refere o n.º 4 do artigo 28.º do Estatuto do Gestor Público. Cessando o 

mandato do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, os titulares mantêm-se em exercício de funções até à designação 

de novos ou à declaração ministerial de cessação de funções. 

O HGO não tem Comissão de Auditoria, Conselho Geral e Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras.  

                                                           

9 Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 1, 3, 4 e 5 deste tópico D. Fiscalização e bem assim a informação 

a que se refere o tópico E. Revisor Oficial de Contas (ROC). 
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2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão 

ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo 

e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira 

designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em 

reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo o 

formato seguinte: 

Composição do Conselho Fiscal 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação Estatuto 

remuneratório 

(mensal) (início-fim) Forma Data 

2018-2020 Presidente Maria Leonor Betencourt Silva Dantas Jorge Despacho SET/SES 26/04/2018                  985,29 €  

2018-2020 Vogal Efetivo Renato Felisberto Pinho Marques Despacho SET/SES 26/04/2018                  738,97 €  

2018-2020 Vogal Efetivo José Manuel Gonçalves André Despacho SET/SES 26/04/2018                  738,97 €  

2018-2020 Vogal Suplente Anabela Mendes Garcia Barata Despacho SET/SES 26/04/2018  não remunerado  

 

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão de fiscalização. Deverão 

especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

 
Elementos curriculares do Conselho Fiscal: 

 

Presidente do Conselho Fiscal: Maria Leonor Bettencourt Silva Dantas Jorge 

Data de nascimento: 18 de janeiro de 1970 

 

Formação académica e profissional: 

• Licenciatura em administração de empresas - Universidade Católica. 

• Frequência do Programa Avançado para Administradores Não-Executivos – Instituto Português de Corporate 

Governance (IPCG). 

• Executive Training Session on Banking Governance - PLMJ Advogados. 

• Strategic Management in Banking Programme - INSEAD, Fontainebleau, França. 

 

Atividade Profissional 

• Membro do Conselho Fiscal da Atticus - STC, S.A. (maio/2019 a Abril/2021). 

• Administradora não executiva da Crédito Agrícola Gest - SGOIC, S.A., desde janeiro de 2020. 

• Diretora Central de Fusões e Aquisições (F&A) do HAITONG BANK, S.A. (ex- BES Investimento) (2004-2017), 

responsável por transações em Portugal, Espanha, França, Chile, Brasil, Polónia e Macau, em diversos sectores. 

• Direção de fusões e aquisições do BES Investimento, tendo ocupado cargos desde analista até diretora (1994-

2004). 

• Analista no departamento de fusões e aquisições do Deutsche Bank (Portugal) (1993-1994). 

 

Vogal efetivo do Conselho Fiscal: Renato Felisberto Pinho Marques 

Data de nascimento: 29 de março de 1958 

 

Formação académica e profissional 

• Licenciatura em Economia – Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa. 

• Pós-graduação em Estudos Europeus – Universidade Católica. 

Atividade Profissional 

• Inspetor de Finanças Diretor desde fevereiro de 2015. 

• Chefe de Equipa na Inspeção-Geral de Finanças (2013-2014). 

• Membro da Comissão de Normalização Contabilística, em representação da Inspeção-Geral de Finanças (janeiro 

de 2013 a agosto de 2021). 

• Controlador financeiro do Ministério da Saúde (2010-2011). 
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• Controlador financeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros (2007-2010). 

• Diretor do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros (2003-2007). 

• Diretor Adjunto do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros (2003). 

• Inspetor de Finanças Chefe (1996-2003). 

• Membro da Comissão EURO do Ministério das Finanças, em representação da Inspeção-Geral de Finanças (1999-

2001). 

• Inspetor do quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 15 de outubro de 1987.  

 

Vogal efetivo do Conselho Fiscal: José Manuel Gonçalves André 

Data de nascimento: 22 de abril de 1953 

 

Formação académica e profissional 

• Curso de Organização e Gestão de Empresas - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). 

• Pós-graduação em Administração Hospitalar - Escola Nacional de Saúde Pública. 

• Curso de Engenharia Industrial aplicada à gestão hospitalar, Health Policy Institute, Boston University, Lisboa. 

• Curso de Auditoria da Qualidade de serviços de Saúde, HQS – Health Quality Service/Reino Unido, Lisboa. 

• Curso PADIS-Programa Alta Direção Instituições de Saúde da AESE. 

• Curso Alta Direção em Gestão Unidades de Saúde - ISCSP. 

Atividade Profissional 

• Administrador Hospitalar de 1º grau do Quadro Único desde 26 /04/2006 e de 1ª classe do ex-Hospital Reynaldo 

dos Santos – Vila Franca de Xira desde 01/05/2007. Pertencente ao mapa da ARSLVT 

• Membro da Comissão de Avaliação dos administradores da carreira de administração hospitalar (Despacho SEAMS 

de 11 agosto de 2020 – Aviso nº 20735/2020 da ACSS de 09.12.2020). 

• Auditor do Gabinete Auditoria Interna da ARSLVT desde 15 julho de 2016. 

• Diretor Executivo do ACES Oeste Sul, de 07 dezembro de 2012 a 15 julho de 2016. 

• Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Torres Vedras, de 15 de abril de 2010 a 20 de 

novembro de 2012. 

• Vogal Executivo do Centro Hospitalar Torres Vedras, 2006-2010. 

• Diretor de Serviço de Formação e Ensino da Secretaria Geral do Ministério da Saúde, 2003-2006. 

• Diretor e Administrador Delegado do Hospital Distrital de Mirandela, 1999-2003. 

• Administrador Delegado do Hospital Distrital da Covilhã, 1997-1999. 

• Administrador Delegado do Hospital Distrital da Lamego, 1996-1997. 

• Administrador Hospitalar nas áreas de gestão de pessoal, consulta externa e urgência do ex-Hospital Reynaldo dos 

Santos, 1994-1996. 

• Administrador Hospitalar do Departamento Cabeça e Pescoço do Hospital Garcia de Orta, 1992-1994. 

• Diretor do Serviço de Estudos e Gestão do Departamento Recursos Humanos da Saúde, 1990-1992. 

• Administrador Hospitalar de vários serviços comuns do ex-Grupo Hospitais Civis de Lisboa, 1985-1989. 

 
Vogal suplente do Conselho Fiscal: Anabela Mendes Garcia Barata 

Data de nascimento: 26 de agosto de 1964 

 

Formação académica e profissional 

• Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas - na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa 

• MBA - Escola Superior de Gestão da AESE 

• Formação profissional em fiscalidade - Centro de formação profissional da Arthur Andersen 

• Formação de Executivos da Nova School of Business and Economics - rogram Leadership in healthcare Delivery 

 

Atividade Profissional 

• Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (desde 2019). 

• Coordenadora da Unidade de Gestão Financeira da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 

(2018-2019). 
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• Vogal do Conselho Fiscal do Hospit.al Fernando da Fonseca, Centro Hospital Lisboa Ocidental e Instituto Português 

de Oncologia (2017-2019). 

• Responsável Administrativa e Financeira no Grupo Bureau Veritas (2002-2007). 

• Técnica Superior no Banco Espirito Santo (1996-2001). 

• Gerente na divisão de consultoria fiscal na KPMG (1992-1996). 

• Técnica Sénior na divisão de consultoria fiscal Arthur Andersen & CO (1988-1992). 

 
 

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação de serviços 

adicionais ao auditor externo; 

Em 2021 não foram contratados quaisquer serviços adicionais de auditoria ao auditor externo, cujos procedimentos e 

critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização se encontram definidos nos estatutos da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas e no Regime jurídico da Supervisão e Auditoria. 

 

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

O órgão de fiscalização não desempenhou quaisquer outras funções no HGO.  

 

6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e 

de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do artigo 

414.º, do CSC. 

Os elementos do Conselho Fiscal preenchem os requisitos de independência previstos no n.º 5 do art.º 414º do Código das 

sociedades comerciais, dado que não se encontram associados a qualquer grupo de interesses na sociedade, nem se 

encontram em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão e exercem o seu primeiro 

mandato no cargo. 

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão 

ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável: 

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

o formato seguinte: 

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro 

Número de reuniões Local de Realização Intervenientes nas reuniões Ausências dos membros do Conselho Fiscal 

13 Teleconferência, Lisboa CF Não existiram 

1 Teleconferência CF; CA; BDO Não existiram 

1 Teleconferência CF; CA Não existiram 

1 Teleconferência CF; AI Não existiram 

3 Teleconferência CF; BDO Não existiram 

Legenda: CF: Conselho Fiscal; CA: Conselho de Administração; AI - Auditoria Interna; BDO – SROC 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes 

exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício; 

Cargos exercidos em simultâneo pelos membros do Conselho Fiscal  

Nome Outros cargos ou funções 

Maria Leonor Bettencourt Silva Dantas 

Jorge 

Presidente do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 

Presidente do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 

Administrador Único da Curiosolabirinto, Lda. 

Membro do Conselho Fiscal da Atticus - STC, SA (até 12/04/2021) 

Administrador não executivo da Credito Agrícola GEST - SGOIC, S.A. 
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Nome Outros cargos ou funções 

Renato Felisberto Pinho Marques 

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 

Membro da Comissão de Normalização Contabilística (até 31/08/2021) 

José Manuel Gonçalves André 

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 

Vogal do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 

Membro da Comissão de Avaliação dos administradores hospitalares 

 

 

E. Revisor Oficial de Contas  

1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), do ROC e respetivos 

números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce funções 

consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a 

entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

Em 2021, a BDO & Associados - SROC Lda., inscrita na Ordem dos ROC sob o n.º 29 e na CMVM sob o n.º 20161384, foi 

reconduzida como ROC do Hospital Garcia de Orta, EPE, para o triénio 2021-2023, nos termos do Despacho Conjunto do 

SET e SES, de 26 de fevereiro de 2021, com base em proposta fundamentada do Conselho Fiscal, sendo representada pelo 

Dr. António José Correia de Pina Fonseca, inscrito na Ordem dos ROC sob o n.º 949 e na CMVM sob o n.º 20160566. 

De acordo com o disposto no nº4 do artigo 15º do Estatutos dos Hospitais EPE do Decreto-Lei n.º 18/2017, publicado no 

Diário da República n.º 30/2017, Série I de 2017-02-10, o Revisor Oficial de Contas é nomeado por despacho conjunto dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sob proposta fundamentada do Conselho Fiscal. 

No mesmo artigo não está prevista a nomeação de ROC suplente, pelo não existe obrigatoriedade de nomeação do ROC 

suplente. 

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

O HGO é qualificado como uma entidade de interesse público, nos termos do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria, 

aprovado pela Lei n.º 148/ 2015, de 9 de setembro, dispondo o n.º 1, do artigo 15.º, dos seus Estatutos que nas entidades 

públicas empresariais, abrangidas pelo regime constante dessa mesma Lei, a fiscalização e controlo da legalidade da gestão 

financeira e patrimonial é exercida por um conselho fiscal e por um revisor oficial de contas ou por uma sociedade de 

revisores oficiais de contas que não seja membro daquele órgão (ROC), obrigatoriamente, de entre os auditores registados 

na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, sendo este ROC, ao abrigo do n.º 4 do artigo 15.º dos Estatutos do 

Hospital nomeado por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde, sob 

proposta fundamentada do Conselho Fiscal, tendo o mandato a duração de três anos, renovável apenas uma vez. 

 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade/grupo, 

bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere o 

presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo os formatos 

seguintes: 

Número de anos em que o ROC exerce funções na entidade/grupo 

Mandato 

(início-

fim) 

Cargo 

 

Identificação SROC/ROC N.º de 

anos de 

funções 

exercidas 

no grupo 

N.º de 

anos de 

funções 

exercidas 

na 

entidade 
Nome 

N.º 

inscrição 

na OROC 

N.º. 

Registo na 

CMVM 

Forma (1) Data Contratada 

2017 

(realizado 

em 2018) 

ROC BDO & Associados 

SROC, Lda., 

29  

 

956 

20161384 

 

20160573 

Despacho 

Conjunto do 

SET e SES 

25/09/2018 

  

1 1 
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representada por 

João Cunha Ferreira 

 

2018-

2020 
ROC 

BDO & Associados 

SROC, Lda., 

representada por 

António Pina Fonseca 

29 

 

949 

20161384 

 

20160566 

Despacho 

Conjunto do 

SET e SES 

 

25/09/2018 

  

1 1 

2018-

2020 
ROC 

BDO & Associados 

SROC, Lda., 

representada por 

António Pina Fonseca 

29 

 

949 

20161384 

 

 

20160566 

Despacho 

Conjunto do 

SET e SES 

 

25/09/2018 

  

2 2 

2019-

2020 
ROC 

BDO & Associados 

SROC, Lda., 

representada por 

António Pina Fonseca 

29 

 

949 

20161384 

 

 

20160566 

Despacho 

Conjunto do 

SET e SES 

 

25/09/2018 

  

3 3 

2021-

2023 
ROC 

BDO & Associados 

SROC, Lda., 

representada por 

António Pina Fonseca 

29 

 

949 

20161384 

 

 

20160566 

Despacho 

Conjunto do 

SET e SES 

 

26/02/2021 

  

3 3 

Remuneração do ROC relativa ao ano de 2021 

Nome Remuneração Anual Bruta  

BDO & Associados SROC, Lda.  17.800,00€ 

   

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

aplicável  

Não foram prestados outros serviços pela SROC nem pelo ROC que a representa ao HGO. 

 

F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, 

duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo 

de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá 

indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou) 

Com a entrada em vigor do DL nº 18/2017 de 10 de fevereiro, foram feitas as diligências junto da Câmara Municipal de 

Almada e sugerida a articulação com a Câmara Municipal do Seixal, no sentido da ativação deste órgão de participação e 

consulta, aguardando-se a designação do Presidente para se promover o processo de designação dos restantes membros.  

Neste sentido, o Conselho Consultivo do HGO aguarda a nomeação para o triénio 2019-2021. 

 

G. Auditor Externo  

1.  Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem 

como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o 

respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da empresa 

e/ou do grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato seguinte: 

O Hospital Garcia de Orta EPE, não tem auditor externo. 
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2.  Explicitação10 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o representa 

no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e 

periodicidade com que essa avaliação é feita. 

Não se aplica por não existir auditor externo, conforme referido no ponto 1. 

 

3.  Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a empresa e/ou para 

empresas que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos 

de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

Não se aplica por não existir auditor externo, conforme referido no ponto 1. 

 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela empresa e/ou por pessoas coletivas em relação de domínio 

ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede11 e discriminação da 

percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentado segundo o formato seguinte: 

Não se aplica por não existir auditor externo, conforme referido no ponto 1. 

 

VI. Organização Interna 

A. Estatutos e Comunicações 

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

Os Estatutos do HGO constam no anexo II do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, conforme determinado no n. º2 

do art.º 15.º do mesmo diploma. 

A alteração de estatutos de empresas públicas é realizada através de Decreto-Lei ou nos termos do Código das Sociedades 

Comerciais, consoante se trate de Entidade Pública Empresarial ou Sociedade Comercial, devendo os projetos de alteração 

ser devidamente fundamentados e aprovados pelo titular da função acionista, nos termos do art.º 36.º do Regime Jurídico 

do Sector Público Empresarial. 

 

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

Conforme previsto no artigo 20º dos Estatutos dos Hospitais E.P.E., os Hospitais E.P. E. dispõem de um sistema de controlo 

interno e de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementação e 

manutenção e ao Auditor Interno a responsabilidade pela sua avaliação. O HGO dispõe de Regulamento que estabelece os 

princípios, deveres e responsabilidades de todos os colaboradores da entidade, no sentido de prevenir e promover a 

comunicação de irregularidades em todos os níveis da organização e prestadores externos, encontrando-se disponível na 

intranet do hospital.  

O Gabinete de Comunicação, Relações-Públicas e Responsabilidade Social, colabora nesta missão, promovendo a divulgação 

de informação interna e externa que contribua para a crescente humanização institucional. 

À medida que vão sendo aprovadas, as circulares informativas e normativas e outros documentos institucionais relevantes, 

nomeadamente políticas e procedimentos internos, o Secretariado do Conselho de Administração faz a respetiva divulgação 

via correio eletrónico aos profissionais visados. 

A gestão do tratamento das reclamações, sugestões direcionadas ao Gabinete de Cidadão pelos diversos meios (carta, 

correio eletrónico, livro de reclamações, outros) é da competência do próprio Gabinete do Cidadão do Hospital. O 

acompanhamento das reclamações permite identificar fragilidades a nível do controlo interno e promover a sua constante 

melhoria contínua.   

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

prevenção de fraude organizacional. 

No âmbito das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção 

da fraude organizacional, o HGO elaborou Política Antifraude em 2013, que se encontra em vigor. Mais se acresce, que no 

seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção e Infrações Conexas (PPR/ PGRCIC), pretendeu sistematizar o 

                                                           
10 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 

11 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pelo 

artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, alterada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho. 
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sistema de gestão de riscos do Hospital, identificando os riscos relevantes, sendo, paralelamente, efetuada a respetiva 

avaliação anual, assim como as medidas de controlo adotadas como resposta aos riscos estabelecidos, nomeadamente nas 

áreas de Aprovisionamento, Recursos Humanos, Financeira e Produção visando a contratualização externa e interna. 

Encontra-se aprovado e publicado no site da entidade o novo PPR/PGRCIC e inclui duas partes, uma primeira visando um 

enquadramento teórico dos Riscos de Gestão, de Corrupção e de Infrações Conexas com a especificação das 

Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, Integridade Pública, Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-

2024, Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), Regime Geral de 

Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI), outros Diplomas Legais relevantes no âmbito, Gestão do Risco, principais 

instrumentos e medidas de prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de infrações conexas e uma abordagem ao Plano 

de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS). A segunda parte do PPR incide no Plano de Prevenção de 

Riscos (PPR) em concreto do HGO aonde foram apresentadas as novas matrizes de risco pelos serviços e foram incluídas 13 

novas áreas/serviços face ao PPR anterior. 

B. Controlo interno e gestão de riscos12 

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade 

da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a 

entidade). 

O Sistema de Controlo Interno (SCI) tem como parceiro fundamental o Serviço de Auditoria Interna.  

Este Serviço está previsto nos Estatutos do HGO e tem como competência a avaliação dos processos de controlo interno e 

de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo 

para o seu aperfeiçoamento contínuo. Na sua atividade, deve fornecer, ao Conselho de Administração, análises e 

recomendações sobre as atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços, receber as comunicações de 

irregularidades sobre a organização e funcionamento do hospital, apresentadas pelos demais órgãos estatutários, 

trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral, elaborar o plano de auditoria interna e um relatório anual sobre 

a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar 

e ainda elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de execução. 

De igual modo, o HGO dispõe de vários mecanismos que, no seu conjunto, procuram assegurar um robusto sistema de 

controlo interno e de gestão de riscos. 

Este sistema permite-lhe tratar riscos e oportunidades e demonstrar a sua aptidão para demonstrar a sua conformidade face 

aos requisitos que lhe são aplicáveis. Para o efeito, identificou um conjunto de órgãos de apoio técnico e documentação 

por eles suportada, que lhe permite identificar, definir estratégias de mitigação e responsabilidades e grau de execução, 

para o tratamento dos riscos mais evidentes da entidade, designadamente:  

• Serviço de Auditoria Interna 

• Serviço de Gestão da Qualidade 

• Comissão de Ética  

• Comissão da Qualidade e Segurança do Doente 

• Comissão Risco Clínico 

• Comissão Risco Não Clínico 

• Comissão Técnica do Encarregado de Proteção de dados  

• Grupo Coordenação Local Programa Prevenção Controlo Infeções e Resistência os Antimicrobianos 

• Regulamento Interno do HGO 

• Código de Conduta Ética do HGO 

• Código de Conduta do HGO 

• Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, onde se integra os de Corrupção e Infrações Conexas e respetivo Relatório 

Anual 

• Programas de Acreditação e Certificação segundo os mais altos Padrões Normativos para a Organização de 

Cuidados de Saúde e Normas ISO.  

• Estratégia de Gestão de Risco 

                                                           

12 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato (s) de Manual ou Código que satisfaça (m) o requerido. Tal formato de prestação da informação 

implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato (s) que satisfazem cada uma 

das alíneas. 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/HGO_PPR_2022_VF2_VersaoPublicavelSites.pdf


          

 

 

Relatório de Governo Societário 

 2021 

                            

38/89 

• Política Antifraude 

• Manual de Politicas e Procedimentos do HGO 

• Centro de Garcia de Orta (CGO) - Formação, Ensino e Investigação   

• Comissão de Humanização 

Face ao ano de 2021 encontra-se publicado no site da entidade: Relatório Controlo Interno 2021   e intranet, bem como no 

Portal SNS, o Relatório de Controlo Interno, aonde se poderá verificar das responsabilidades atribuídas e os 

desenvolvimentos a nível do SCI, preconizando sempre a melhoria contínua do SCI instituído. 

Na intranet do HGO no separador “Controlo Interno”, consta nomeadamente a remissão interna para o Manual de Politicas 

e Procedimentos do HGO / Circulares, o Relatório de Controlo Interno HGO – 2021 e o Plano de Controlo Interno Integrado 

do Ministério da Saúde (PCIIMS). 

Face ao PCIIMS, o HGO assume o compromisso de promover a articulação com o Grupo Coordenador de Controlo Interno 

do Ministério da Saúde (GCCI), nomeadamente no que respeita ao alinhamento dos instrumentos de gestão do HGO com 

as linhas de atuação e objetivos no PCIIMS, compromisso este, que alavancará igualmente os desígnios contínuos de 

melhoria a nível do controlo interno desta instituição.  

O Serviço de Auditoria Interna materializa as necessidades de monitorização periódica, face às solicitações do Conselho de 

Administração, Entidades de Supervisão e Tutela. Tendo em conta a respetiva perceção de risco operacional, no quadro do 

modelo de governação vigente, em 2021, a atividade de monitorização periódica posicionou-se na avaliação do 

desempenho global ao nível da fidedignidade dos registos, economia, eficiência e eficácia. 

Tendo em conta a dimensão e recursos ao dispor do Serviço de Auditoria Interna a prevenção e identificação da fraude 

realiza-se no decurso das atividades desenvolvidas por este Serviço, tendo em conta as solicitações do Conselho de 

Administração (planeadas e/ou ad-hoc) e o reporte de fraude recebido nos termos definidos na respetiva política.  

No que respeita à organização do HGO, enquanto hospital EPE, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas são os órgãos 

responsáveis pela fiscalização e controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial.   

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de 

sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Regulamento Interno do HGO, foram criados o Serviço de Auditoria Interna (SAI), 

a quem compete a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios operacional, financeiro, 

entre outros, contribuindo para o aperfeiçoamento do modelo de gestão e o Serviço de Gestão da Qualidade, a quem 

compete a ativação da Estratégia Nacional da Qualidade em Saúde a implementação dos Sistemas de Acreditação e 

Certificação, a realização de Auditorias Internas da Qualidade e a Gestão dos Programas de Melhoria da Qualidade e 

Segurança do Doente. 

A Comissão de Risco, responsável pelos procedimentos da Gestão do Risco Clínico e Não Clínico, a Comissão de Qualidade 

e Segurança, a Comissão de Ética para Saúde, o Grupo Coordenação Local Programa Prevenção Controlo Infeções e 

Resistência os Antimicrobianos, o Serviço de Saúde Ocupacional, o Serviço de Gestão da Qualidade, nas suas esferas de 

atuação, também antecipa e minimiza o risco e contribuem para o sistema de gestão e controlo de risco do HGO. 

O HGO dispõe de documento de Estratégia de Gestão do Risco que integra o SAI e as Comissões/grupos/serviços no 

parágrafo supra identificado. 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, transcrição da definição de níveis 

de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas. 

No Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistematizar o sistema de gestão de 

riscos do Hospital Garcia de Orta, estão identificados os riscos relevantes, sendo, paralelamente, efetuada a respetiva 

avaliação por níveis de risco, assim como as medidas preventivas adotadas como resposta aos riscos estabelecidos, 

nomeadamente nas áreas dos Serviços de Gestão de Doentes, Gestão Hoteleira, Gestão Logística, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão dos Sistemas de Informação, Gestão da Qualidade, Gestão Financeira, Instalações e Equipamentos e 

Planeamento, Estudos, Análise e Controlo de Gestão. Ressalva-se que para o novo PPR/ PGRCIC foram incluídas as seguintes 

áreas: Conselho de Administração, Áreas Clínicas, Serviços Farmacêuticos, Serviço de Gestão Logística (especificamente 

Stocks); Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Responsabilidade Social; Comissão de Proteção de Dados, Gabinete 

de Cidadão, Centro Garcia de Orta (CGO) - Formação, Ensino e Investigação, Gabinete de Promoção de Investimento e 

Parcerias, Unidade de Gestão de Produtos de Apoio, Serviço Saúde Ocupacional, Comissão de Risco não Clinico (integrada 

no Serviço de Instalações e Equipamentos) e Comissão de Qualidade e Segurança (integrada no Serviço de Gestão 

Qualidade).  

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Relat%C3%B3rio-de-Controlo-Interno-2021.Aprovado.pdf
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O pensamento baseado em risco permite ao HGO determinar os fatores geradores de eventuais desvios nos processos e 

sistemas implementados, relativamente ao planeamento dos seus resultados e implementar controlos preventivos para 

minimizar efeitos negativos e potenciar oportunidades que possam surgir. 

Neste contexto, o HGO gere os processos e o sistema da qualidade com recurso ao ciclo do PDCA (Plan-Do-Check-Act), 

permitindo-lhe planear o tratamento dos riscos e oportunidades. Esta metodologia está enquadrada na Estratégia de 

Governação Clínica do HGO e permite a gestão sistematizada e metódica dos riscos, que possam afetar e/ou comprometer 

a segurança dos doentes, acompanhantes, profissionais, público em geral, fornecedores de serviços, edifício e património 

do Hospital. A implementação desta gestão de risco é um contributo importante para desenvolver um ambiente, sistemas 

e práticas de trabalho mais seguras, contribuindo para uma melhor qualidade de assistência em saúde. É essencial a 

articulação e comunicação das diversas estruturas com diferentes níveis de intervenção, no sentido de identificar, prevenir, 

reportar, reduzir e/ou limitar os riscos e potenciais danos. 

O Conselho de Administração é o primeiro e máximo responsável pela manutenção de um ambiente seguro e saudável para 

os doentes, profissionais e público em geral, delegando esta responsabilidade em estruturas multiprofissionais que 

desenvolvem e implementam a estratégia de gestão de risco. 

Uma componente fundamental para a eficácia da gestão do risco é a definição das responsabilidades individuais e coletivas 

ao nível das competências e funções dos profissionais, que se encontram mencionadas no novo PPR/PGRCIC. 

A quantificação e classificação do risco correspondem ao resultado da multiplicação da probabilidade de ocorrência e da 

sua gravidade de acordo com a Matriz de Avaliação de Risco definida e apresentada na Tabela abaixo. 

 

Probabilidade 

Impacto (Gravidade) 
Baixa  Média Alta 

Baixo Fraco Fraco Moderado 

Médio Fraco Moderado Elevado 

Alto Moderado Elevado Elevado 

 

Os níveis de risco permitem configurar a decisão de aceitabilidade do risco e da sua magnitude, bem como a ação de 

controlo ou de monitorização. Para cada perigo identificado, o risco associado é estimado e valorizado da forma que se 

segue: 

• Identificar os possíveis tipos de risco; 

• Analisar as medidas de prevenção e de proteção existentes (barreiras) face aos riscos identificados, que permitam 

prevenir ou minimizar as suas consequências caso o evento ocorra; 

• Atribuir uma categoria à probabilidade de ocorrência tendo em atenção a eficácia das medidas de prevenção e 

proteção já existentes, bem como o tempo de exposição ao fator de risco; 

• Atribuir uma categoria ao impacto (gravidade do dano, tendo em atenção as consequências previsíveis do evento; 

• Valorar o risco qualitativamente, atribuindo um nível de risco, resultado da integração entre a probabilidade de 

ocorrência e o impacto provável de um determinado dano. 

• Com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos não aceitáveis, a cada nível de risco está associada uma prioridade 

de intervenção. 

 

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

outros órgãos ou comissões da entidade. 

O Serviço de Auditoria Interna depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho de Administração. 

 

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

O HGO tem um conjunto de Serviços e Comissões, elencadas nos pontos 1., 2. e 3., nomeadas pelo Conselho de 

Administração, e com competências específicas no domínio da monitorização continua e controlo de riscos, 
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designadamente o Serviço de Gestão da Qualidade, Serviço de Saúde Ocupacional, a Comissão de Qualidade e Segurança 

do Doente, a Comissão de Risco Clínico, a Comissão de Risco Não Clínico, a Comissão de Ética para Saúde,  o Grupo 

Coordenação Local Programa Prevenção Controlo Infeções e Resistência os Antimicrobianos e a Comissão Técnica do 

Encarregado de Proteção de dados. 

 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a 

entidade se expõe no exercício da atividade. 

 

No contexto atual, é possível identificar os principais tipos de risco: 

Risco 

Estratégico 

O risco estratégico refere-se ao risco de perdas por decisões e objetivos estratégicos inadequados.  

No âmbito do plano estratégico para o triénio o Conselho de Administração define um conjunto de 

objetivos estratégicos e anualmente define um plano de ações que partilha com as chefias intermédias, 

com quem contratualiza os respetivos objetivos e metas. 

Risco 

Reputacional 

O risco reputacional corresponde ao risco de perdas originadas pelo declínio da imagem da instituição.  

A este respeito, o HGO procede ao tratamento da informação institucional.  

Foi elaborada e divulgada uma política de proteção de dados que pretende sistematizar um conjunto de 

linhas gerais de apoio à mitigação deste risco, que deverão ser complementadas por indicações precisas, 

dentro das incumbências de cada Diretor e no âmbito das suas competências específicas. 

Risco 

Específico da 

Prestação de 

Cuidados 

O risco específico da prestação de cuidados corresponde ao risco de perdas originadas pela falta de 

qualidade na prestação de cuidados com um impacto negativo na segurança do doente. No HGO, o risco 

específico da prestação de cuidados é objeto de um processo de monitorização contínua no âmbito de 

um programa internacional de acreditação CHKS que define um conjunto de boas práticas a vários níveis 

da organização, bem como da equipa de Gestão de Risco Clínico. 

Risco 

Financeiro 

Os riscos financeiros referem-se aos riscos subjacentes às variações anuais, imprevisíveis dos preços 

unitários da produção, da quantificação e da variabilidade, altamente dependente do financiamento 

através do Contrato-Programa.  

O subfinanciamento face às necessidades crescentes de cuidados de saúde da população e caracterização 

da população, bem como de resposta às necessidades de prevenção e combate à Pandemia COVID-19. 

Risco 

Operacional 

O risco operacional refere-se ao risco associado a perdas que direta ou indiretamente resulta da 

inadequação ou deficiência de processos internos, de pessoas, de sistemas ou de eventos externos. Como 

exemplo, tipifica-se a falta de verbas específicas para realização de investimentos, que garantem a 

renovação do imobilizado, com impactos na qualidade dos serviços prestados. Nesta categoria incluem-

se os riscos de natureza jurídica, conhecidos como de “Riscos de Compliance”. 

Risco Jurídico 

Na identificação global das necessidades de compra, nomeadamente aquando da elaboração do plano 

anual de compras, existe o risco inerente de planeamento adequado das compras, podendo originar 

elevada dependência de recurso direto devido à urgência de determinados atos clínicos. 

 

Atualmente, com a publicação do Despacho conjunto entre o Ministério da Saúde e Ministério das Finanças, de 21 de junho 

de 2019, foi estabelecido o projeto de devolução da autonomia que fica ainda dependente de aprovação do plano de gestão 

(estando o HGO incluído no grupo I - reúne as entidades mais eficientes de cada grupo de benchmarking utilizado pela 

ACSS), que também depende das Finanças.  

No entanto, esta autonomia ainda não é totalmente materializada tendo como riscos a persistente dificuldade de 

contratação de profissionais de saúde. 

 

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

A promoção de uma cultura de segurança junto de profissionais e utentes do HGO é essencial para a diminuição e controlo 

do risco. A abordagem integrada e sistemática da gestão do risco no HGO engloba os contributos de todas as áreas clínicas 
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e não clínicas. O processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos, realiza-se 

de forma estruturada. 

Em primeiro lugar, o processo decorre da avaliação do risco de gestão, onde são aferidas e discriminadas todas as atividades 

por serviço, a sua probabilidade de ocorrência e impacto, de forma a determinar qual a melhor metodologia de atuação, 

apontando-se seguidamente as tarefas a desenvolver e os responsáveis pelo controlo interno em cada Serviço. Na fase 

seguinte, são definidos os tipos de resposta ao risco percetível e desenvolve-se um conjunto de atividades de forma à 

reorientação da probabilidade do risco. São depois estabelecidas e executadas políticas, manuais, normas e procedimentos 

de forma a assegurar que as respostas ao risco são efetuadas de forma efetiva. Todas estas atividades têm sempre sistemas 

de informação e comunicação que permitem a existência de informação necessária para executar, gerir e monitorizar os 

processos, permitindo alterações sempre que necessárias. 

Salienta-se a aposta nas tecnologias de apoio à gestão e à tomada de decisão dos profissionais e dos gestores do hospital 

com a implementação de um sistema de Business Intelligence, que permite aos órgãos de gestão estruturar e relacionar 

toda a informação produzida, permitindo ter uma visão mais objetiva do desempenho da instituição, controlar a qualidade 

e a eficiência das operações, controlar e reduzir os custos, apoiando o Sistema de Controlo Interno. 

Em todas as Áreas/Especialidades/Unidades estão nomeados interlocutores locais para a qualidade e segurança, com a 

responsabilidade de desenvolver internamente as atividades de gestão de risco. 

Individualmente, todos os profissionais, têm as seguintes responsabilidades: Identificar os fatores de risco; iniciar ações para 

prevenir ou controlar o risco; notificar o responsável, se o risco identificado estiver além da sua competência ou do seu 

controlo e Relatar incidentes. 

O HGO desenvolve um programa contínuo de formação em gestão do risco para todos os profissionais, integrando 

metodologias de gestão de risco, segurança do doente e segurança dos profissionais. 

O Serviço de Auditoria Interna realiza auditorias, avaliações e produz informação e relatórios consequentes, onde se 

apontam propostas de intervenção sempre que necessário. Com base nesta informação, o Conselho de Administração 

decide medidas de mitigação dos riscos. 

 

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

processo de divulgação de informação financeira. 

O SCI compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos estabelecidos no HGO para 

garantir a existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisão e os processos de controlo, 

tanto ao nível interno como no externo (conforme dispõe o art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro). 

Os principais elementos do SCI ao nível interno são: 

a) Delegação de Competência devidamente aprovada pelo Conselho de Administração do HGO; 

b) Chefias e Colaboradores competentes para realização do registo da informação financeira, em conformidade com 

as políticas contabilísticas aplicáveis; 

c) Uma adequada política de segregação de funções implementada; 

d) Serviço de auditoria interna constituído para avaliação independente do sistema de controlo interno; 

e) Manuais internos com a formalização das regras e procedimentos de controlo instituídos; 

O Serviço de Auditoria Interna tem como competência a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, 

nos domínios contabilístico, financeiro e operacional, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. 

Ao nível externo, cabe aos Órgãos de Fiscalização (Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas), de acordo com o estipulado 

nos artigos 15º e 16º dos estatutos dos hospitais EPE, a responsabilidade pelo controlo da legalidade, da regularidade e da 

boa gestão financeira e patrimonial da instituição, competindo-lhe especificamente verificar a regularidade dos registos 

contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício 

e certificar as contas. 

Neste âmbito, o Conselho Fiscal realiza reuniões de acompanhamento deste processo com os membros do CA, com a 

Direção do Serviço de Gestão Financeira, a Direção do Serviço de Planeamento, Estudos, Análise e Controlo de Gestão e o 

Serviço de Auditoria Interna. 
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Todo o processo de divulgação de informação financeira, para além dos mecanismos de controlo interno, é acompanhado 

e validado por entidades externas, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a DGTF, a ACSS e a ARSLVT.  

 

C. Regulamentos e Códigos  

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está legalmente 

obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação da hiperligação do sítio na 

internet da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta. 

O HGO é uma entidade pública empresarial nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 

diploma que estabelece o regime jurídico das entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde afetas à rede de 

prestação de cuidados de saúde e aprova as suas especificidades estatutárias, evidenciando-se da sua aplicação os poderes 

de superintendência e de tutela dele constante, a definição da sua estrutura interna, recursos humanos e financeiros, in casu 

no que ao controlo respeita, bem como as regras, estrutura e procedimentos atinentes aos órgãos de gestão, máximos, 

intermédios e de apoio técnico. 

O HGO rege-se, ainda, pelo Decreto-Lei nº 133/2013, de 03 de Outubro, alterado pela Lei nº 75-A/2014, de 30 de setembro 

e Lei n.º 42/2016, de 28 de fevereiro, que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo 

as bases gerais do estatuto das empresas públicas, destacando-se os princípios e regras aplicáveis à constituição, 

organização e governo das empresas públicas, os princípios e regras aplicáveis ao exercício dos poderes inerentes à 

titularidade de participações sociais ou a quaisquer participações em organizações que integrem o sector público 

empresarial ou que a ele estejam submetidas nos termos da lei e os princípios e regras aplicáveis à monitorização e ao 

controlo a que estão submetidas as empresas públicas. 

De determinar, ainda, a aplicação subsidiária do regime de gestor público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 

Março, com as seguintes alterações: Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, 

Retificação n.º 2/2012, de 25 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, evidenciou normas relativas ao exercício 

das funções de gestão, sua responsabilidade e regras de governação e transparência.   

O HGO rege-se, ainda, no que à especificidade do seu objeto social respeita, pela demais e vasta legislação que determinam 

a aplicação das normas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e demais legislação complementar. 

O Regulamento interno aprovado pelo Conselho de Administração em 19 março de 2015, resulta da aplicação remissiva da 

boa gestão empresarial, determinante da existência de um regulamento interno, no âmbito do qual foram desenvolvidas as 

previsões e estatuições que daquele resultam, nomeadamente pela normação efetiva da estrutura e organização, quer 

gerais, quer específicas da prestação de cuidados, bem como de outras que enquadram o HGO, na sua identidade, no 

âmbito das redes nacionais de prestação de cuidados de saúde.  

Disponível para consulta no site HGO em: http://www.hgo.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/18/2020/09/regulamento-interno-assinado-homologado-arslvt.pdf 

Para além desse documento orientador de referência, que se encontra em revisão, o HGO detém um conjunto alargado de 

normas e procedimentos escritos no âmbito dos processos de acreditação. Essas normas e procedimentos operacionalizam 

as políticas e estratégias definidas e são controladas por um sistema de gestão que assegura a sua permanente divulgação, 

atualização bem como a consistência com as mesmas e todas estão disponíveis no portal da intranet do HGO. 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes 

comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como indicação 

da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as 

medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais 

titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores 

ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do 

RJSPE). 

A atuação do HGO enquanto entidade pública empresarial que presta um serviço público pauta-se, no desenvolvimento da 

sua atividade e dos seus colaboradores, pelos valores de 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; e, Conservação do património e proteção do meio ambiente e Eficiência na utilização dos recursos. 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/regulamento-interno-assinado-homologado-arslvt.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/regulamento-interno-assinado-homologado-arslvt.pdf
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O Código de Conduta Ética do Hospital Garcia de Orta, na sua 3ª versão, regula as relações externas e internas que decorrem 

da prossecução da missão e serviço público do HGO, divulga os valores da missão prosseguida, reforça as relações de 

confiança com as partes interessadas e clarifica as regras de conduta que gestores, dirigentes, demais responsáveis e 

colaboradores devem observar nas suas relações recíprocas e com terceiros. Visa ainda a melhoria contínua da qualidade 

para reforço da garantia de proteção dos utilizadores dos serviços prestados pelo HGO, constitui-se como uma ferramenta 

de melhoria contínua da qualidade, cujos desígnios são a sua centralização nos utentes e a defesa da imagem pública dos 

colaboradores do HGO.  

Firma-se como um instrumento de visão e missão do HGO, concretizando-se com padrões de atuação expressivos dos 

valores e da cultura organizacional e em simultâneo fomenta a confiança de todos os intervenientes e interessados, na 

atividade institucional. 

É esperado que todos os trabalhadores do HGO cumpram os seus códigos de ética profissional e, nomeadamente, os 

códigos deontológicos, aprovados e publicados pelas respetivas Ordens Profissionais. 

Este Código foi revisto tendo em conta as orientações do Despacho n.º 9456-C/2014 e das NP 4460-1 (2007) e a NP 4460-

2 (2010) e tem orientações precisas sobre a sua revisão, divulgação e publicação, bem como a sua última versão, tendo em 

conta a Lei n.º 52/2019 de 31 de julho, que aprovou o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e 

altos cargos públicos. 

O Código de Ética foi divulgado através de Circular Normativa nº30/2021 - Política 0180 - Código de Conduta Ética, versão 

3 em 20 de outubro de 2021 e encontra-se disponível para consulta em:  

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/POL_0180-Codigo_Conduta_Etica_HGOv3.pdf 

 

Adicionalmente existem regras de incompatibilidade e isenção aplicáveis a quem intervém nas áreas mais sensíveis 

(designadamente gestão, procedimentos de avaliação, de escolha e aquisição), de que são exemplos as declarações que 

podem ser consultadas em http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/instrumentos-de-gestao/ 

 

Tudo no sentido de garantir o tratamento equitativo de quem se relaciona com o Hospital. 

Adicionalmente, e como forma de garantir um tratamento equitativo de um modo geral, de qualquer entidade que 

estabeleça alguma relação jurídica com Hospital, são colocados à disposição vários meios de apresentação de sugestões e 

reclamações http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/29/sugestoes-elogios-reclamacoes/ 

O Hospital dispõe, também, de um Responsável pelo Acesso à Informação para que todos os pedidos de informação sejam 

adequadamente avaliados e respondidos. A Nomeação de Responsável pelo Acesso à Informação foi divulgada em 2 de 

novembro de 2020, através da Circular Informativa nº 101/2020. 

Em 2019 foi nomeado um Encarregado de Proteção de Dados cuja incumbência é coadjuvada por uma comissão técnica 

com competências em matéria de proteção de dados, nomeado através da Circular Normativa nº19/2018 - Novo Regime 

de Proteção de Dados (RGPD) divulgada em 29 de maio de 2018. Através de Circular Informativa n.º 86/2020 de 10 de 

setembro de 2020, com efeitos a partir de 14 de setembro foi nomeado novo Encarregado de Proteção de Dados, bem 

como através de Circular Informativa n.º 20/2021 de 6 de maio de 2021, foi renomeada a atual Comissão Técnica do DPO. 

Esta informação poderá ser consultada no site do HGO através do seguinte link de acesso: http://www.hgo.min-

saude.pt/2020/09/25/protecao-de-dados-2/ 

 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes 

internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a 

data da última atualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação 

relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, relativas à prevenção da corrupção e sobre a 

elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei 

n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da empresa onde se 

encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

Na sequência da recomendação n.º 1/2009, publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 140, de 22 de Julho de 2009, 

aprovada pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, em 1 de Julho 2009 sobre “ Planos de Gestão de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas” o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta aprovou, a 15/11/2013, a segunda versão do 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC). À data do presente Relatório já se encontra 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/POL_0180-Codigo_Conduta_Etica_HGOv3.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/instrumentos-de-gestao/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/29/sugestoes-elogios-reclamacoes/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/25/protecao-de-dados-2/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/25/protecao-de-dados-2/
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aprovada a terceira versão do PPR/PPRCIC, em que foram integradas 13 novas áreas/serviços. A mesmo encontra-se 

divulgado no site e na intranet do HGO (para o efeito clicar em PPR/PPRCIC), bem como no Portal SNS). 

No novo PPR/PPRCIC inclui na 1º parte: resumo das recomendações do Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC), os 

principais artigos no âmbito do combate à prevenção da corrupção dos seguintes diplomas: Constituição da República 

Portuguesa, Código Procedimento Administrativo, Código Penal, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

Incompatibilidades dos Membros das Comissões e grupos de Trabalho do SNS, Carta de Ética da Administração Pública, 

para além dos principais artigos dos diplomas referentes à Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024; Regime Geral de 

Proteção de denunciantes de infrações (RGPDI); Diretiva Europeia 2019/1937 -Proteção dos denunciantes de infrações; 

Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC). 

Dando cumprimento à recomendação suprarreferida, tem sido elaborado, anualmente, o respetivo Relatório de Execução, 

onde se procede a uma análise da sua implementação e apresentação de propostas de melhoria. Sendo sobre esta 

informação que o Conselho de Administração tem adaptado novas medidas e sido criados ou revistas normas e 

procedimentos internos. Acresce igualmente o questionário relativamente à autoavaliação da respetiva política de gestão 

de conflitos de interesse, conforme preconizado na recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020 sobre Gestão dos 

Conflitos de Interesses no Sector Público. No novo PPR/PGRCIC foram incluídos diversos riscos relativos a conflitos de 

interesse e respetivas medidas de mitigação.  

O relatório de execução do PPR de 2021 está disponível para consulta no site HGO em:  https://www.hgo.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/18/2020/09/Relat%C3%B3rio-Anual-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-2021-Plano-de-

Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Riscos-de-Gest%C3%A3o-vers%C3%A3o-public%C3%A1vel.pdf 

 

O relatório de execução de 2021 também se encontra disponível na intranet do HGO, no Portal SNS e no site da Unidade 

Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM). 

Na intranet do HGO associado ao separador de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção foi incluída a remissão 

externa para o site do Conselho de Prevenção de Corrupção, bem como, legislação no âmbito, nomeadamente sobre: 

Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024; Regime Geral de Proteção de denunciantes de infrações (RGPDI); Diretiva 

Europeia 2019/1937 -Proteção dos denunciantes de infrações; Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e o Regime 

Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC). 

 

D. Deveres especiais de informação 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se encontra 

sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 

44.º do RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em 

que assumam organização de grupo; 

Não aplicável. 

 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas de correção 

aplicadas ou a aplicar; 

A informação acima referida é reportada através das plataformas: 

ACSS/ARSLVT: Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

ACSS: Serviços On-line (SIGEF)  

SIRIEF: Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira 

DGO: Direção Geral do Orçamento 

 

Links HGO: 

Relatório e Contas 2020: 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-

maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf 

Relatório de Governo Societário 2020: 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-

2021_Final-completo.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Relat%C3%B3rio-Anual-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-2021-Plano-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Riscos-de-Gest%C3%A3o-vers%C3%A3o-public%C3%A1vel.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Relat%C3%B3rio-Anual-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-2021-Plano-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Riscos-de-Gest%C3%A3o-vers%C3%A3o-public%C3%A1vel.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Relat%C3%B3rio-Anual-de-Execu%C3%A7%C3%A3o-2021-Plano-de-Preven%C3%A7%C3%A3o-de-Riscos-de-Gest%C3%A3o-vers%C3%A3o-public%C3%A1vel.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-2021_Final-completo.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-2021_Final-completo.pdf
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c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de 

financiamento; 

A informação acima referida é reportada através das plataformas: 

ACSS/ARSLVT: Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

ACSS: Serviços On-line (SIGEF)  

SIRIEF: Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira 

DGO: Direção Geral do Orçamento 

 

Link HGO – Plano de atividades e orçamento 2019-2021: 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/pao-2019-2021_assinado.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-

ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf 

 

d) Orçamento anual e plurianual; 

A informação acima referida é reportada através das plataformas: 

ACSS/ARSLVT: Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

ACSS: Serviços On-line (SIGEF)  

SIRIEF: Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira 

DGO: Direção Geral do Orçamento 

 

Link HGO – Plano de atividades e orçamento 2019-2021: 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/pao-2019-2021_assinado.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-

ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf 

 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

A informação acima mencionada é submetida ao Tribunal de Contas através do Sistema de Prestação de Contas dos Serviços 

e Organismos Públicos por via eletrónica, é reportada através do SIRIEF e remetida em simultâneo para a IGF, ARSLVT e 

ACSS. 

Links HGO: 

Relatório e Contas 2020: 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-

maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf 

Relatório de Governo Societário 2020: 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-

2021_Final-completo.pdf 

 

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

O HGO elabora, mensalmente, o Relatório Analítico de Desempenho Económico-Financeiro, reportando esta informação 

mensalmente à ACSS e trimestralmente ao SIRIEF.  

 

Link HGO: 

Relatório Analítico de Desempenho Económico-Financeiro Trimestral: 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-marco-2021.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-junho.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-setembro.pdf 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-dezembro-2021.pdf 

 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se encontra 

sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral 

sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi 

cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço 

público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/pao-2019-2021_assinado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/pao-2019-2021_assinado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/plano-de-atividades-e-orcamento-2021_aprovado-ca-18-marco-2021_finalparecer-roc_cf.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-2021_Final-completo.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RGS-HGO-2020_aprovado-em-CA_14-maio-2021_Final-completo.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-marco-2021.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-junho.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-setembro.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RADEF-dezembro-2021.pdf
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desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do 

RJSPE). 

Esta informação consta do Relatório Analítico de Desempenho Económico Financeiros trimestrais, no Relatório e Contas e 

no Relatório do Governo Societário, enviados ao titular da função acionista e divulgados ao público em geral, através do 

site do HGO http://www.hgo.min-saude.pt/. 

A informação económica e financeira é ainda carregada na plataforma do SIRIEF e no SICA, permitindo desta forma o 

cumprimento dos deveres de transparência a que a Hospital se encontra sujeito. 

 

E. Sítio na Internet  

1. Indicação do (s) endereço (s) utilizado (s)13 na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade (vide artigo 53.º 

do RJSPE): 

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

O endereço do sítio do Hospital Garcia de Orta é o seguinte: http://www.hgo.min-saude.pt/ 

No sítio da Internet é identificada a sede e demais elementos mencionados no artigo 171º do CSC. 

 

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

No sítio da Internet são identificados os estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e comissões: 

Comissão de Auditoria Clínica (Circular Informativa nº 17/2019 de 20.05.2019) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 

Regulamento da Comissão de Auditoria Clínica 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg_comissao_auditoria_clinicav4.pdf 

Comissão de Controlo de Infeção (Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e das 

Resistências aos Antimicrobianos) (Circular Informativa nº 10/2017 de 19.05.2017) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 

Regulamento do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos 

Antimicrobianos 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg-gclppcirav5.pdf 

Comissão de Ética (Circular Informativa nº 36/2021 de 10.09.2021) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 

Regulamento da Comissão de Ética para a Saúde do HGO 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg_regulamento_comissao_-etica_saudev4.pdf 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (Circular Informativa nº 10/2019 de 26.04.2019) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 

Regulamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/18/2020/09/reg_regulamento_comissao_farmacia_terapeuticav3.pdf 

Comissão de Gestão de Risco Clínico (Circular Informativa nº 20/2018 de 15.10.2018) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 
Regulamento da Comissão de Gestão de Risco Clínico 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg_comissao_grclinicov2.pdf 

Comissão de Gestão de Risco Não Clínico (Circular Informativa nº 83/2020 de 06.08.2020) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 
Não tem Regulamento. 

Comissão de Humanização (Circular Informativa nº 106/2020 de 13.11.2020) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 
Regulamento da Comissão de Humanização 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg_comissao_humanizacaov3.pdf 
Comissão da Qualidade e Segurança (Circular Informativa nº 21/2018 de 15.10.2018) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 
Regulamento da Comissão de Qualidade e Segurança 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/reg_comissao_qualidade_e_segurancav3.pdf 

                                                           

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

http://www.hgo.min-saude.pt/
http://galatea/Lists/Documentos_HGO/Attachments/2376/17.2019%20-%20Renomeação%20da%20Comissão%20de%20Auditoria%20Clinica.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_comissao_auditoria_clinicav4.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1IST12hF64bRsWH%2B%2BvbLAxdAWKkUFvhl%2FIJ4B8MzLgI%3D&reserved=0
http://galatea/GCLPPCIRA/SiteAssets/Paginas/Inicio/Circular%20Informativa%2010%202017%20Renomeaçãodo%20GCLPPCIRA.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg-gclppcirav5.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7D%2BllcGtefvdZd09JiehfUjL0OH4h3wgrQY3D3tiIoY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_regulamento_comissao_-etica_saudev4.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PD%2FT5MHSWQnSrQSYDvnC21w2%2F2sJXcEeTaBxWth%2FQ2s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_regulamento_comissao_farmacia_terapeuticav3.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FtFPcKeFpegffk%2FcxZpJsXYENWkH7LwxIgNgCliTZF4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_regulamento_comissao_farmacia_terapeuticav3.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FtFPcKeFpegffk%2FcxZpJsXYENWkH7LwxIgNgCliTZF4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_comissao_grclinicov2.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZB6yk8z5YTT5ddNdR7qG9LZXX%2FAAia2kxcCjJf5CQMM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_comissao_humanizacaov3.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Kdl9ghnm4w0WsGVH1lpza%2BRZhwthXPGN8vE4BAz4cjo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2Freg_comissao_qualidade_e_segurancav3.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lKzpA34pw8%2FqWfph1oqldJcasQTjLB81lgiTY%2FK75Dk%3D&reserved=0
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Comissão Oncológica (Circular Informativa nº 24/2021 de 09.06.2021) 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/servicos/comissoes/ 

Regulamento da Comissão Oncológica 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/REG-Comissao_Oncologicav2.pdf 

 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas 

remunerações e outros benefícios; 

No sítio da Internet são identificados os titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/ 

 

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

No sítio da Internet são identificados os documentos de prestação de contas anuais. 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-

maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf 

 

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

No sítio do Hospital existe informação sobre: Apresentação do Hospital, Visão, Missão e Valores, os Princípios de Bom 

Governo, os Órgãos Sociais, Estrutura organizacional, Informação de Gestão, Gestão da qualidade, entre outras informações 

relevantes, que podem ser consultadas diretamente. 

História do HGO 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/ 

Missão, Visão e Valores 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/ 

Órgãos Sociais 

http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/ 
Organograma 

http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/6.-Estrutura-Organizacional.jpg 

Qualidade 

http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/qualidade/ 

Princípios de Bom Governo, os Órgãos Sociais  

http://www.hgo.min-saude.pt/2021/04/22/principios-de-bom-governo/ 

 

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

No sítio da Internet estão identificados os modelos de financiamento subjacentes e financiamentos recebidos do Estado  

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf 

 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a prestação de um serviço 

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

O Contrato-Programa celebrado entre a Tutela técnica14 e o HGO, para o triénio 2017-2019 e revisto anualmente através de 

Acordos Modificativos, define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da prestação de serviços de cuidados de 

saúde, em termos de quantidades de produção contratada, a respetiva remuneração, os custos inerentes à realização dessa 

atividade e incentivos institucionais atribuídos em função do grau de cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência 

económico-financeira. 

O processo de contratualização para 2021 iniciou-se com a preparação do PAO 2021-2023, nos termos previstos no 

Despacho Conjunto S/N, de 4 setembro de 2020, tendo o HGO submetido a sua proposta no dia 20 de novembro de 2020 

e negociado a adenda ao Contrato-Programa, com a ARSLVT, em reunião realizada a 16 de Dezembro de 2020. A 8 de 

Janeiro de 2021 foi assinado o Acordo Modificativo de 2021, que prorrogou o Contrato-Programa estabelecido para o triénio 

2017-2019. 

                                                           
14 Assinado pela Administração Central dos Serviços de Saúde, IP, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fcategory%2Fservicos%2Fcomissoes%2F&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=srmAVmCVhAu4f2hFZ3oJ8fnQpbkd6GjVazNrlY5fluo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hgo.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F09%2FREG-Comissao_Oncologicav2.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.cristina%40hgo.min-saude.pt%7C444ee99cbe9f494aa7e908d9f83fdd8c%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637813775446476508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2ZbiqRyWnLEmvJ5JmNPB12HJKQjoIJ3by77F4WSD5MI%3D&reserved=0
http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/RELATORIO-E-CONTAS-2020_RCA-27-de-maio_Assinado-CA-compactado_compressed-compactado.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/
http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/
http://www.hgo.min-saude.pt/category/institucional/instituicao/
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/6.-Estrutura-Organizacional.jpg
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/qualidade/
http://www.hgo.min-saude.pt/2021/04/22/principios-de-bom-governo/
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
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Já em 2022, o HGO manifestou interesse, junto da ARSLVT, de realizar Adenda ao Acordo Modificativo de 2021, no sentido 

de acomodar o incremento na linha referente a “Medicamentos de dispensa em farmácia hospitalar, de cedência gratuita 

em ambulatório e da responsabilidade financeira da instituição”, no valor de 2.483.060,24€, em contrapartida ao 

ajustamento, por decréscimo, das linhas referentes às consultas (primeiras e subsequentes) de Telemedicina e sem qualquer 

alteração dos custos de contexto. 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da função 

acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do 

RJSPE)15, das quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas quantitativas a custos permanentemente 

auditáveis; Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão 

contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço 

financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício; 

Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos 

clientes ou dos utentes. A entidade deve apresentar evidência16 do seguinte:  

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

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do Governo responsável pelo 

respetivo setor de atividade; e  

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

O HGO celebra, anualmente, com a ACSS e com a ARSLVT um Contrato-Programa que tem por base as orientações da 

Tutela, que são também divulgadas através dos documentos da ACSS - Termos de Referência para a contratualização de 

cuidados de saúde no SNS. 

Neste Contrato-Programa está identificada a atividade que o HGO se propõe a realizar, assim como estão definidos um 

conjunto de indicadores de acesso aos cuidados de saúde, de desempenho assistencial, de desempenho económico-

financeiro e de objetivos específicos da região de saúde onde o HGO se enquadra. 

O Contrato-Programa 2021 encontra-se publicado e disponível no seguinte link: https://www.hgo.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/18/2020/09/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf 

Está ainda disponível no site da ACSS: https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-

2021-HGO.pdf 

O HGO está obrigado a submeter na plataforma SICA a proposta de contratualização da prestação de serviço público, nas 

suas diversas linhas de produção, tendo como suporte as orientações provindas no documento da ACSS - Termos de 

Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS 2021. 

  

                                                           

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

16 A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE. 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Acordo-Modificativo-2021-HGO.pdf
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VII. Remunerações 

A. Competência para a Determinação 

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

comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade. 

 

Remuneração dos membros dos 

órgãos sociais 

Conselho de Administração: 

• Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro; 

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro;  

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro;  

• Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março 

(Classificações atribuídas nos termos das RCM n.º 16/2012 e n.º 18/2012). 

 

Conselho Fiscal:  

• Despacho Conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário 

de Estado da Saúde, em 26.04.2018. 

Revisor Oficial de Contas: 

• Despacho Conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de 

Estado da Saúde, em 25.09.2018. 

 

Remuneração dos dirigentes 

 

 
Deliberação do Conselho de Administração. 

 

2. Identificação dos mecanismos17 adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, 

entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si 

realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).  

Não foram utilizados cartões de crédito nem foram reembolsadas despesas de representação pessoal.  

As despesas dos membros do Conselho de Administração cumprem os mesmos procedimentos de autorização das 

restantes.  

O Código de Ética da instituição aplica-se aos membros do Conselho, pelo que não intervêm em decisões que envolvam os 

seus interesses.  

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte dos membros do órgão de 

administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os 

seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. 

Em matéria de prevenção de conflitos de interesse, os membros do Conselho de Administração abstêm-se de intervir nas 

decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas, nos termos 

do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua versão atual.  

Nestes termos, os membros do Conselho de Administração declararam que se abstém de intervir nas decisões que envolvam 

os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas, conforme declarações de 

independência dos membros do Conselho de Administração.  

Relativamente à prevenção da existência de conflitos de interesse dos membros do Conselho de Administração, qualquer 

despesa feita por um dos membros nunca poderá ser aprovada pelo próprio. 

As declarações encontram-se no nº4 do capítulo XI Anexos do RGS. 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas 

contratadas para lhe prestar apoio. 

Não existe comissão de fixação de remunerações. 

                                                           

17 Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte.
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C. Estrutura das Remunerações 

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

A fixação das remunerações dos gestores públicos, no âmbito das entidades públicas empresariais do SNS, é feita nos 

termos e de acordo com o seguinte enquadramento legal: 

• Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, retificado pela Retificação n.º 

2/2012, de 25 de janeiro e alterado pelos Decreto-Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 8/2012, 

de 18 de janeiro e Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, que aprovou os critérios de determinação do 

vencimento dos gestores públicos; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou os critérios de determinação do 

vencimento dos gestores das entidades públicas integradas no Serviço Nacional de Saúde; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, que aprovou as classificações atribuídas nos 

termos das RCM n.º 16/2012 e n.º 18/2012; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2012, de 21 de novembro, que alterou o anexo à RCM n.º 36/2012, na 

parte relativa à tutela sectorial do ministério da saúde; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2013, de 19 de julho, que alterou o anexo à RCM n.º 36/2012 e 97/2012, 

na parte relativa à tutela sectorial do ministério da saúde; 

• Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pelas Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66-B/2012, de 31 

de dezembro e Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - artigo 12.º que prevê a redução dos vencimentos dos 

gestores públicos e equiparados em 5%. 

A remuneração do Conselho Fiscal foi fixada, nos termos do n.º 5, do art.º 15.º dos Estatutos, aprovados pelo diploma acima 

mencionado, pelo Despacho conjunto o Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado da Saúde. 

 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos objetivos 

dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da entidade. 

Os membros do Conselho de Administração auferem remuneração base 14 meses/ano e despesas de representação 12 

meses/ano. 

As remunerações mensais ilíquidas dos membros do Conselho Fiscal, são as seguintes: 

Presidente: 985,29 euros, a pagar 14 ao ano; 

Vogal: 738,97 euros, a pagar 14 vezes ao ano. 

 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e 

informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Não existe componente variável da renumeração. 

 

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

de diferimento. 

Não existe componente variável da renumeração. 

 

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

prémio. 

O HGO não atribuiu prémios de gestão, nem foram elaborados contratos de gestão para efeitos de atribuição de prémios 

aos membros do Conselho de Administração. 

 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data em 

que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais. 

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores. 
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D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão 

de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, 

menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já 

conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 

 

Montante anual da remuneração auferida pelos membros do Conselho de Administração nomeados para o triénio 2019-2021 

Membro do Órgão de Administração 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado Classificação 
Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento Despesas de representação 

Luís Manuel Martins Amaro S B  4.878,93 €   1.951,57 €  

Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira S B  3.903,14 €   1.561,26 €  

Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida S B  3.903,14 €   1.561,26 €  

Nuno Miguel da Silva Marques S B  3.903,14 €   1.561,26 €  

Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues S B  3.903,14 €   1.561,26 €  

 

Membro do Órgão de Administração 
Remuneração Anual 2021 (€) 

Fixa Variável Bruta 

Luís Manuel Martins Amaro 91.723,86 € - 91.723,86 € 

Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira 73.379,08 € - 73.379,08 € 

Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida 73.379,08 € - 73.379,08 € 

Nuno Miguel da Silva Marques 73.379,08 € - 73.379,08 € 

Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues 73.379,08 € - 73.379,08 € 

   385.240,18 € 

Nota: O Doutor Nuno Miguel Silva Marques, Diretor Clínico do HGO, auferiu ainda, no ano 2021, o montante de 689,98 €, referente a Ensaios Clínicos.   

 

Membro do Órgão de Administração 

Benefícios Sociais (€) 

Valor do Subsídio 

de Refeição 

Regime de 

Proteção Social 

Seguro 

de Vida 

Seguro 

de Saúde 
Outros 

Diário 

Encargo 

anual da 

empresa 

 

Encargo 

anual da 

empresa 

Encargo 

anual da 

empresa 

Encargo 

anual da 

empresa 

 

Encargo 

anual da 

empresa 

Luís Manuel Martins Amaro 4,77 € 1.063,71 € CGA 22.047,85 € n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira 4,77 € 1.049,40 € SS 17.511,87 € n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida 4,77 € 1.087,56 € SS 17.427,60 € n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nuno Miguel da Silva Marques 4,77 € 1.073,25 € SS 17.591,47 € n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues 4,77 € 1.073,25 € CGA 17.469,74 € n.a. n.a. n.a. n.a. 

    5.347,17 €   92.048,53 €   n.a.   n.a. 

 
 

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

sujeitas a um domínio comum. 

Não existem montantes pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a 

um domínio comum. 

 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e explanação 

dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não existe remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios. 
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4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas 

funções durante o exercício. 

Não foram pagas indemnizações ou são devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções 

durante o exercício. 

 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão 

de fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

 
Montante anual da remuneração auferida pelos membros do órgão de fiscalização 

Membro do Órgão de Fiscalização 
Remuneração Anual 2021 (€) 

Bruta 

Maria Leonor Betencourt Silva Dantas Jorge  13.835,36    

Renato Felisberto Pinho Marques  10.376,52    

José Manuel Gonçalves André  10.376,52    

   34.588,40    

 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral. 

Não aplicável na medida em que não existe assembleia geral. 
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VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras 

1. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de transações com partes 

relacionadas18 e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência.  

 

As transações mais relevantes com entidades relacionadas decorrem do serviço prestado aos beneficiários do Serviço 

Nacional de Saúde, de acordo com as regras definidas no Contrato-Programa, sendo a prestação dos cuidados faturada à 

ACSS, após aprovação prévia, por parte desta entidade, dos serviços a faturar.  

Para além da ACSS, destacam-se também as seguintes entidades com quem o HGO efetua transações relevantes, sempre 

no âmbito da prestação de cuidados médicos previstos no seu objeto social: subsistemas públicos ou privados; seguradoras; 

utentes assistidos e independentes.  

Os cuidados médicos e outros serviços prestados são efetuados de acordo com tabelas de preços previamente aprovados, 

às quais o HGO está sujeito, à semelhança do que sucede com outras entidades públicas do sector da saúde prestadoras de 

serviços idênticos.  

O valor global dos serviços prestados à ACSS registou um total de 159.045.193,14€, sendo maioritariamente relativo a 

atividade assistencial prestada a beneficiários do SNS no âmbito do contrato-programa. Este valor inclui 22.234.811,05 € 

relativos a custos de contexto registados na rubrica transferências e subsídios correntes obtidos decorrente do Acordo 

Modificativo. 

Em 31 de dezembro de 2021, registou-se em Balanço, na rubrica de Adiantamentos de Clientes, as transferências relativas 

a adiantamentos ao contrato-programa, por faturar, até 2021, no valor de 83.559.267,62€.  

As transações com as outras entidades do SNS, conforme já foi referido, seguem as normas constantes no Regulamento e 

Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde, publicadas em 2018, na Portaria n.º 

254/2018, de 7 de setembro ou em protocolos específicos, celebrados entre as partes. 

As transações efetuadas com as entidades integrantes do perímetro da consolidação de contas do Ministério da Saúde, em 

2021, foram as seguintes: 

Divulgações de partes relacionadas Ganhos 

 

 

                                                           

18 Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística e de relato financeiro 5. 

Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas). 

 Prestações de 

serviços 

 Transferências e 

subsídios correntes 

obtidos 

 Outros 

rendimentos e 

ganhos 

ACSS IP 136 780 377,87      22 234 811,05        30 004,22               159 045 193,14      

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DO ALGARVE EPE 23 375,00               23 375,00               

CH ALTO AVE, EPE - HOSPITAL GUIMARAES 57,50 -                     57,50 -                     

CH BARREIRO MONTIJO EPR 286 587,32             71,70                      286 659,02             

CH LISBOA NORTE, EPR  19 754,92               37 030,96               56 785,88               

CH LISBOA OCIDENTAL, EPR 24 688,20               24 688,20               

CH OESTE, EPR 5 439,69                 5 439,69                 

CH SETUBAL EPR 5 971,52                 5 971,52                 

CH UNIV COIMBRA, EPR 1 032,80                 1 032,80                 

CH Universitário LISBOA CENTRAL, EPR 8 250,40                 68 705,04               76 955,44               

HOSP DISTR SANTAREM, EPR 665,90                    665,90                    

HOSP ESPIRITO SANTO EVORA, EPR 25 096,83               25 096,83               

HOSPITAL FERNANDO FONSECA E.P.R. 76,20                      76,20                      

INST.PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTAÇAO IP 3 633,60                 3 633,60                 

IPO-LISBOA, EPR 59 006,90               59 006,90               

SRS - SANTAREM (ARSLVT) 2 044 639,18          1 229 868,92          3 274 508,10          

ULS LITORAL ALENTEJANO EPR 37 662,30               37 662,30               

ULSBA-UNID LOC SAUDE BAIXO ALENTEJO, EPR 86 655,11               86 655,11               

ULSNA-UNID LOC SAUDE NORTE ALENTEJANO, EPR 2 030,80                 106,70 -                   1 924,10                 

UNID LOCAL SAUDE CASTELO BRANCO, EPR 46 092,48               

-                           

 Total        139 461 037,02            22 234 811,05              1 365 516,64          163 015 272,23   

 Prestações de 

serviços 

 Transferências e 

subsídios correntes 

obtidos 

 Outros 

rendimentos e 

ganhos 

SUCH - SERV. UTILIZ. COMUM HOSPITAIS 1,77                        1,77                        

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA 232,14                    129 293,80             129 525,94             

-                           

                     232,14                 129 293,80                            1,77                 129 527,71   

 Entidades não pertencentes ao Serviço Nacional 

de Saúde 

 Destribuição por Rubricas 

 Total 

 Entidade   Total 

 Destribuição por Rubricas 
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Divulgações de partes relacionadas Gastos 

 

 

O controlo destas transações é realizado pela ACSS e pela ARSLVT, no âmbito do contrato-programa, e pela DGO e ACSS 

no que concerne aos orçamentos financeiro e económico. 

 

2. Informação sobre outras transações: 

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

Nos termos do Regulamento Interno do HGO e em Regulamento do próprio Serviço, compete ao Serviço de Gestão Logística 

assegurar a contratação, compra e disponibilização de todos os bens e serviços necessários ao funcionamento do Hospital 

e ao cumprimento da missão assistencial com que o mesmo se encontra superiormente comprometido, com respeito pelas 

regras da contratação pública e demais disposições legais aplicáveis e em vigor em cada momento. 

No caso de procedimentos pré-contratuais de valor superior a 50.000 € (cinquenta mil euros), a decisão de contratar, a 

escolha do procedimento e a autorização da despesa carecem sempre de decisão favorável da competência do CA do HGO, 

enquanto órgão colegial, com respeito pelas regras e limites constantes das Leis do Orçamento do Estado e demais 

legislação aplicável, sendo que, tratando-se de investimentos, aquela fica automaticamente condicionada à verificação, em 

cada momento e para cada procedimento aquisitivo, dos pressupostos constantes do Despacho n.º 10220/2014, do 

Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República n.º 152/2014, Série II, de 08 de agosto. 

Salvo as exceções expressamente previstas na Lei, todos os Contratos celebrados pelo HGO de valor igual ou superior ao 

estabelecido no artigo 48.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas), em 

articulação com o disposto em cada ano na Lei do Orçamento do Estado, são sujeitos a Visto do Tribunal de Contas, apenas 

produzindo todos os seus efeitos após a concessão daquele. 

Ressalvam-se, face ao exposto no parágrafo anterior, as situações abrangidas pelo artigo 6.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março, às quais se aplicou o procedimento previsto no respetivo n.º 2. 

 Custos Mercadorias 

Vendidas e materias 

consumidas  

 Fornecimentos e 

serviços externos  
 Gastos com Pessoal  

 Outros Gasto e 

Perdas 

ACSS IP                 22 991,70                   22 991,70   

ARS - LISBOA E VALE DO TEJO 1 411 065,92          1 637 210,58                     3 048 276,50   

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE                   2 034,48                     2 034,48   

CH BARREIRO MONTIJO EPR                      495,50                        495,50   

CH LISBOA NORTE, EPR                  67 698,61                   67 698,61   

CH LISBOA OCIDENTAL, EPR                 62 756,84                   62 756,84   

CH PORTO EPR                   4 040,60                     4 040,60   

CH SETUBAL EPR                        34,10                          34,10   

CH UNIV COIMBRA, EPR                   3 215,86                     3 215,86   

CH Universitário LISBOA CENTRAL, EPR                 86 897,47                   86 897,47   

HOSPITAL FERNANDO FONSECA E.P.R.               235 748,00                 235 748,00   

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.                   7 672,42                     7 672,42   

INST.N.S.RICARDO JORGE                 67 648,58                   67 648,58   

INST.OFTALMOLOGICO GAMA PINTO                      444,30                        444,30   

INST.PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTAÇAO IP               156 240,89                     1 000,00                 157 240,89   

IPO -  PORTO EPR                 34 462,30                   34 462,30   

IPO-LISBOA, EPR                   1 511,84                     1 511,84   

ULS LITORAL ALENTEJANO EPR                   5 786,50                     5 786,50   

UNID LOCAL SAUDE CASTELO BRANCO, EPR                   2 587,20                     2 587,20   

                            -                2 173 333,11                     1 000,00              1 637 210,58              3 811 543,69   

 Custos Mercadorias 

Vendidas e materias 

consumidas  

 Fornecimentos e 

serviços externos  
 Gastos com Pessoal  

 Outros Gasto e 

Perdas 

ADSE - INST DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA IP                 10 080,00                   10 080,00   

DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE                   1 874,56                     1 874,56   

ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE                 18 275,00                   18 275,00   

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA                      195,60                        195,60   

SPMS - SERV. PART..MINIST. SAUDE               149 079,29                 149 079,29   

SUCH - SERV. UTILIZ. COMUM HOSPITAIS            5 458 663,66                 169 233,42              5 627 897,08   

 Total                             -                5 460 538,22                   10 080,00                 336 783,31              5 807 401,53   

 Entidade  SNS 

 Destribuição por Rubricas 

 Total 

 Entidades não pertencentes ao Serviço Nacional 

de Saúde 

 Destribuição por Rubricas 

 Total 
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Para além dos procedimentos que desenvolve diretamente com o mercado, o Serviço de Gestão Logística efetua igualmente 

aquisições de bens e serviços pelo Sistema Nacional de Compras Públicas, maioritariamente através da Unidade Ministerial 

de Compras do Ministério da Saúde, quer na qualidade de entidade vinculada, quer de forma voluntária, recorrendo com 

frequência ao Catálogo de Compras Públicas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), principalmente para 

a aquisição de medicamentos, com envio de convites circunscritos às entidades cocontratantes dos acordos quadro 

celebrados por aquela.  

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

Não se registaram transações nestas condições. 

 

c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços 

externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).  

 
Lista Fornecedores  

Rubrica Fornecedor Valor  PESO %  

Limpeza, higiene e conforto SUCH – Serviços de Utilização comum     3 274 888, 89 € 11,02% 

Serviços de alimentação ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana      2 128 374,58 € 7,16% 

Conservação e reparação com contrato EFAGO – Manutenção Hospitalar, ACE     1 618 778, 38 € 5,45% 

Outros SUCH – Serviços de Utilização comum      1 303 099,66€ 4,38% 
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IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, social e 
ambiental  

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

conste esta informação19: 

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

Cf. Capítulo II, pontos 2 (Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida) e 3 

(Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da entidade) do presente relatório.  

 

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

normas de qualidade. 

O HGO tem prosseguido uma gestão de rigor e de racionalização da utilização dos recursos disponíveis, num contexto de 

elevadas restrições económicas, financeiras e sociais, no sentido de reduzir o desperdício, aumentar a eficiência e garantir a 

melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e da segurança do doente, através da análise de indicadores de 

qualidade e comparação com os melhores desempenhos, nacionais e internacionais.  

Nesse sentido, o HGO tem apostado no planeamento anual e reforço do controlo de gestão interno, assente em: prévia 

divulgação de orientações estratégicas por parte do Conselho de Administração; reuniões de contratualização interna com 

os serviços, tendo em vista a definição de níveis de acesso, produção a realizar e indicadores de eficiência; monitorização 

da atividade realizada, através de PowerBI; promoção de benchmarking de indicadores e acompanhamento do desempenho 

dos serviços, assinalando desvios e promovendo correções; introdução de alterações organizacionais e instrumentos de 

monitorização e acompanhamento automáticos, de modo a melhorar o controlo de gestão. 

Num compromisso com a melhoria da eficiência e de condições de trabalho mais interessantes, o ano de 2021 foi um ano 

de inovação organizacional, com o alargamento do modelo e organização em Centros de Responsabilidade Integrada, já 

implementado com sucesso na Oftalmologia, às especialidades de Dermatologia, Otorrinolaringologia e Medicina Nuclear, 

tendo em vista o aumentar a produção e produtividade e eficiência dos recursos. 

Também na relação com os cuidados de saúde primários (CSP), há que realçar, em 2021, a formalização do protocolo para 

os “verdes e azuis”, com marcação direta de consultas nos CSP a partir do nosso Serviço de Urgência, com encaminhamento 

direto dos doentes. 

A Política de Gestão da Qualidade resume o compromisso de cumprir e fazer cumprir uma estratégia de concretização das 

diversas vertentes da política de qualidade, nomeadamente o cumprimento dos standards internacionais de qualidade 

organizacional (acreditação, certificação) assim como das leis, regulamentos e normas vigentes nas áreas da saúde e da 

qualidade; a definição e cumprimento de normas de boa prática clínica; a prevenção e minimização de riscos clínicos e não 

clínicos; o reconhecimento externo da qualidade clínica e organizacional do HGO. 

Tem ainda constituído especial preocupação, dotar o HGO das condições essenciais para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos seus colaboradores bem como a sustentabilidade ambiental. 

 

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

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço 

público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE); 

Nos aspetos do desenvolvimento sustentável do serviço público, na vertente externa, relativamente a doentes e outros 

clientes, continuaremos a garantir a confidencialidade e segurança da informação e respeito integral pelas normas e regras 

vigentes na saúde. Continuaremos a prosseguir uma estratégia de gestão de riscos, clínicos e não clínicos, através do Serviço 

da Qualidade e dos gestores de risco, de modo a garantir a segurança e a qualidade da resposta do hospital e a diminuição 

dos riscos para os doentes, profissionais e população. 

Na vertente interna, relativamente ao meio hospitalar, continuaremos a apostar na adequação das necessidades pessoais e 

familiares dos utentes com a situação de doença, aspetos a serem tidos em conta no tratamento e no regresso ao domicílio, 

visando igualmente promover e facilitar o contacto dos doentes e famílias com as instituições da comunidade adequadas, 

                                                           
19 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato (s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça (m) o requerido. Tal formato de prestação 

da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato (s) que satisfazem 

cada uma das alíneas.   
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com o objetivo de resolver e ultrapassar as disfunções que possam dificultar o tratamento e reabilitação/cura com vista à 

reintegração social das pessoas no pós alta hospitalar. 

Procuraremos dar continuidade à melhoria da produtividade e das condições de trabalho dos profissionais, através da 

melhor gestão de recursos humanos, da formação e desenvolvimento, da medição da satisfação, da melhoria de práticas e 

procedimentos para maior segurança e qualidade. 

A política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável emana da missão do HGO e dos valores e visão que 

orientam a atuação e comportamento de todos os profissionais. 

No que respeita à proteção dos consumidores, o HGO dá cumprimento ao estabelecido na Lei n. º15/2014, de 21 de março 

- Direitos e Deveres dos Utentes, cujos princípios se refletem em inúmeros procedimentos internos. 

Ainda nesta área, o Gabinete do Cidadão, no âmbito das suas competências, promove a participação dos cidadãos, enquanto 

agentes e responsáveis, detentores de direitos e deveres, numa lógica de mediação e diálogo, no enquadramento 

institucional. 

O HGO tem trabalhado com o objetivo de que as exposições possam ser encaradas como uma oportunidade de melhoria, 

e como forma de motivação para todos os profissionais, uma vez que nelas os utentes demostram também agradecimento, 

louvor e reconhecimento pelo trabalho efetuado pelos diferentes serviços, e especialmente pelos diferentes profissionais. 

Para melhor cumprir o seu compromisso de responsabilidade social, o HGO submeteu e viu aprovadas 5 candidaturas ao 

Programa de incentivo à integração de cuidados e à valorização dos percursos dos utentes no SNS. 

Os projetos de relativos a Utilizadores frequentes do serviço de urgência geral do HGO, em parceria com o ACES Almada 

Seixal, a Reabilitação cardíaca em ambulatório, a Hospitalização domiciliária e os rastreios de cancro do colo do útero e do 

cancro do cólon e reto, que configuram iniciativas de mudança organizacional, que permitem aumentar o nível de acesso, 

qualidade e eficiência do hospital, colocando os cidadãos e famílias no centro das intervenções de todos os profissionais e 

serviços. 

  

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por princípios de legalidade 

e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º 

do RJSPE);   

O HGO procura responder aos desafios de responsabilidade ambiental apostando no desenvolvimento de estratégias 

promotoras de utilização racional dos meios, evitando o desperdício e os danos ambientais. 

Foram implementadas iniciativas que visam promover a proteção do meio ambiente, através, nomeadamente, da formação 

aos funcionários, desde logo através da reavaliação e segregação dos resíduos hospitalares, na diminuição da sua 

quantidade, na segregação e garantia de destruição em entidades certificadas. 

Durante o ano de 2021 deu-se continuidade a iniciativas no âmbito da sustentabilidade ambiental, designadamente as 

seguintes: 

• Racionalização de consumos energéticos e de água através da monitorização mensal dos consumos energéticos e de águas 

identificando eventuais desvios em relação ao consumo padrão. 

• Redução da pegada de carbono. 

• Avaliação contínua dos custos de energia, nomeadamente no controlo pela inexistência de energia elétrica reativa. O HGO 

possui um sistema de compensação de energia recativa, através de um bastidor capacitivo geral (serve todo o HGO) assim 

como sistemas de compensação de energia reativa junto dos grandes produtores (sistemas dedicados); 

• Avaliação dos consumos de água e eliminação de perdas na rede. Foi realizada uma auditoria à rede predial, que identificou 

e priorizou os troços cuja intervenção ocorreu em 2019, através de aquisição de dispositivos restritores de caudal que 

possibilitou a instalação de mais de 1100 locais (torneiras e chuveiros); 

Em 2021, deu-se continuidade aos procedimentos iniciados em 2020 com vista à concretização das medidas identificadas 

na auditoria energética, destacando-se: 

 Iluminação LED;  

 Instalação de válvula de 2 vias em Fancoil; 

 Desativar os convetores; 
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 Substituição das UTAS;  

 Substituição dos isolamentos em tubagens; 

 Alteração de setpoints nas UTAS; 

 Instalação de coletores solares fotovoltaicos;  

 Instalação de sistemas de monitorização;  

 Instalação de restringidores de caudal AQS;  

 Instalação de isolamento nas fachadas;  

 Iluminação exterior;  

 Solar térmico. 

As medidas de eficiência energética atrás elencadas fazem parte do projeto integrado de gestão e racionalização energética 

do HGO, tendo como objetivo apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores. O 

objetivo do projeto é de implementar um conjunto de medidas de melhoria da eficiência energética com vista à redução do 

consumo de energia primária, redução nas emissões de gases com efeito estufa, substituição/atualização das estruturas e 

equipamentos. 

Este projeto é cofinanciado em 95% pelo Fundo de Coesão, reembolsável em 20 anos. 

 

• Avaliação dos novos equipamentos, tendo em conta critérios de consumo energético; 

• Implementação de boas práticas nas diferentes atividades. Existe um sistema de gestão centralizada que visa a 

monitorização de vários sistemas (AVAC, consumos elétricos, etc.). Ampliação do sistema de controlo de temperatura que 

permite identificar a abertura por tempo excessivo de frigoríficos gerando alarmes em tempo real; 

• Instalação de portas automáticas em diversos locais do hospital evitando perdas de energia térmica; 

• Salientam-se ainda ações de formação levadas a cabo relativas a ações de sensibilização para a correta gestão de resíduos, 

entre outras. São efetuadas formações e auditorias de resíduos. 

Na prestação de serviços de Higiene e Limpeza, o HGO mantém, no que concerne à utilização de produtos, uma política 

amiga do ambiente, utilizando produtos concentrados permitindo a diminuição do número de embalagens, mas, por outro 

lado, assegurando a sua utilização com as diluições adequadas. 

Quanto à higienização das mãos, são usados produtos nas quantidades apropriadas, pelo que se disponibiliza, em todos os 

locais embalagens providas de doseadores. Desta forma, garante-se que não existe desperdício, reduz-se o impacto 

ambiental deste tipo de resíduos e respeita-se a saúde dos profissionais. 

Reafirma-se que os produtos de limpeza adquiridos são respeitadores do ambiente pois são biodegradáveis. 

Durante o ano de 2021, foi dada continuidade à estratégia de sustentabilidade ambiental, através da adoção de um conjunto 

de medidas transversais a todas as áreas, tendo em vista a redução ou mesmo eliminação da circulação e consumo de papel, 

toner, energia e outros produtos, minimizando o risco e contribuindo para aumentar a segurança dos doentes e 

profissionais. 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades 

entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional 

(vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE);  

Segundo o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro, o Plano Igualdade de Género, 

Cidadania e Não-Discriminação visa o reforço da promoção da igualdade de género em todas as áreas de governação, e 

inclui uma forte componente de transversalização da dimensão da igualdade de género na atividade de todos os ministérios, 

constituindo um importante meio para a coordenação intersectorial da política de igualdade de género e de não-

discriminação em função do sexo e da orientação sexual. 

Dando cumprimento aquele desígnio, o HGO pugna pelo cumprimento da alínea h) do artigo 9.º e do n.º 2 do artigo 13.º 

da Constituição da República Portuguesa e, enquanto entidade empregadora pública, promove uma política de igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego, na progressão profissional e ao nível remuneratório, 

providenciando no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

Esta política é patente na taxa de feminilidade do HGO que corresponde a 80% do total dos efetivos. A representação do 

género feminino no Conselho de Administração é de 60% e pessoal dirigente a taxa é de 65%.  

No âmbito da não discriminação, o HGO implementou as seguintes medidas: 

• Incrementar a utilização de linguagem inclusiva, não discriminatória, na documentação produzida; 
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• Aplicar o princípio da igualdade de oportunidades na gestão de recursos humanos, nomeadamente recrutamento, 

seleção e nomeação de cargos de chefia; 

• Atribuir as licenças de paternidade/maternidade sem discriminações e no estrito cumprimento da lei. O regresso 

ao trabalho após o gozo da licença de parentalidade é facilitado e, se necessário, facultadas atividades de formação 

profissional; 

No ano 2021, foram atribuídos, ao abrigo do disposto nos artigos 56.º e 55.º do Código do Trabalho, mais de 30 novos 

horários flexíveis e dois horários de trabalho a tempo parcial, a trabalhadores com responsabilidades familiares, bem como 

62 licenças parentais complementares e para assistência a filhos, previstas, respetivamente, nos artigos 51.º e 53.º do mesmo 

Código.  

O Plano de igualdade de género 2021/2022 poderá ser consultado no site do HGO no seguinte link: https://www.hgo.min-

saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Plano-para-a-igualdade-HGO-2022v2.pdf 

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

n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro, e à elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março; 

No ano 2019, foi elaborado e divulgado internamente, bem como no sítio na Internet do HGO, o Relatório das Remunerações 

por Género referente ao ano 2019, (disponível em http://www.hgo.min-saude.pt/wp-

content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-por-genero-2019.pdf), dando assim cumprimento à 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, que determina que as empresas do Sector Empresarial do 

Estado promovam, de três em três anos, a elaboração de um relatório, a divulgar internamente e a disponibilizar no respetivo 

sítio na Internet, sobre as remunerações pagas a mulheres e homens tendo em vista o diagnóstico e a prevenção de 

diferenças injustificadas naquelas remunerações. 

Nas remunerações reportadas encontra-se refletida a adesão a mecanismos previstos na lei para conciliação entre a vida 

profissional e a vida pessoal e familiar, designadamente o trabalho a tempo parcial e horários de trabalho flexíveis. Esta 

opção é feita principalmente pelas mulheres, o que conduz a implicações em termos de remunerações totais, mas não em 

termos do valor/hora da remuneração. 

Neste contexto, verifica-se no HGO que a diferença salarial de género é menor entre as categorias com níveis de qualificação 

mais baixas, assumindo ainda, em termos médios, um valor expressivo no pessoal dirigente. 

A representatividade do género masculino é escassa na maioria dos grupos profissionais, não pela utilização de práticas 

discriminatórias, mas pela ausência de participação de profissionais do género masculino na maioria dos processos de 

recrutamento e seleção. 

Em termos remuneratórios, é aplicada a mesma tabela salarial a todos os profissionais do HGO, independentemente do 

género e da natureza do vínculo contratual – contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho, pelo que, 

as diferenças salariais verificadas resultam da categoria profissional em que cada trabalhador está inserido, dentro do grupo 

profissional, da posição remuneratória, da progressão na carreira e do regime de trabalho, e não em função do género. 

 

Grupo Profissional por Intervalo Remuneratório até 1000 € 
1001 - 

1500 € 

1501 - 

2000 € 

2001 - 

3000 € 

3001 - 

4000 € 

mais de 

4000 € 
TOTAL 

Conselho de Administração 0 0 0 0 4 1 5 

Conselho Fiscal 3 0 0 0 0 0 3 

Assistente Operacional 675 0 0 0 0 0 675 

Assistente Técnico 242 11 0 0 0 0 253 

Pessoal de Enfermagem 5 753 234 27 18 1 1038 

Pessoal de Informática 0 5 2 2 0 0 9 

Pessoal Dirigente 0 0 0 8 11 1 20 

Pessoal Docente 0 1 0 0 0 0 1 

Pessoal em formação pré carreira Médica 0 0 206 0 0 0 206 

Pessoal Médico 8 13 28 266 62 69 446 

Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 2 185 37 10 0 0 234 

Pessoal Farmacêutico 0 0 7 4 0 0 11 

https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Plano-para-a-igualdade-HGO-2022v2.pdf
https://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/Plano-para-a-igualdade-HGO-2022v2.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-por-genero-2019.pdf
http://www.hgo.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/18/2020/09/relatorio-sobre-remuneracoes-por-genero-2019.pdf
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Grupo Profissional por Intervalo Remuneratório até 1000 € 
1001 - 

1500 € 

1501 - 

2000 € 

2001 - 

3000 € 

3001 - 

4000 € 

mais de 

4000 € 
TOTAL 

Pessoal Técnico Superior de Saúde 0 0 2 2 0 0 4 

Técnicos Superiores 1 44 20 8 1 0 74 

TOTAL 936 1012 536 327 96 72 2979 

 

Género por Intervalo Remuneratório 
até 1000 

€ 

1001 - 

1500 € 

1501 - 

2000 € 

2001 - 

3000 € 

3001 - 

4000 € 

mais de 

4000 € 
TOTAL 

Masculino 150 151 141 96 31 27 596 

Feminino 786 861 395 231 65 45 2383 

TOTAL 936 1012 536 327 96 72 2979 

 

Grupo Profissional 

Efetivos Remuneração Média 

Masc Masc % Fem Fem % TOTAL Masc Diferença/Média Fem Diferença/Média TOTAL 

Conselho de Administração 2 40,0% 3 60,0% 5 6.147 € 410 € 5.464 € -273 € 5.737 € 

Conselho Fiscal 2 66,7% 1 33,3% 3 741 € -82 € 988 € 165 € 823 € 

Assistente Operacional 108 16,0% 567 84,0% 675 676 € 3 € 673 € -1 € 673 € 

Assistente Técnico 36 14,2% 217 85,8% 253 802 € 4 € 798 € -1 € 798 € 

Pessoal de Enfermagem 142 13,7% 896 86,3% 1038 1.481 € 46 € 1.428 € -7 € 1.435 € 

Pessoal de Informática 8 88,9% 1 11,1% 9 1.520 € -94 € 2.362 € 749 € 1.613 € 

Pessoal Dirigente 7 35,0% 13 65,0% 20 3.697 € 185 € 3.412 € -99 € 3.512 € 

Pessoal Docente 0 0,0% 1 100,0% 1 0 € -- 1.377 € -- 1.377 € 

Pessoal em formação pré 

carreira Médica 
72 35,0% 134 65,0% 206 1.801 € -14 € 1.823 € 8 € 1.815 € 

Pessoal Médico 156 35,0% 290 65,0% 446 2.983 € -7 € 2.994 € 4 € 2.990 € 

Pessoal Técnico Superior 

de Diagnóstico e 

Terapêutica 

50 21,4% 184 78,6% 234 1.362 € 13 € 1.346 € -3 € 1.350 € 

Pessoal Farmacêutico 1 9,1% 10 90,9% 11 1.618 € -362 € 2.017 € 36 € 1.980 € 

Pessoal Técnico Superior 

de Saúde 
1 25,0% 3 75,0% 4 1.755 € -335 € 2.202 € 112 € 2.090 € 

Técnicos Superiores 11 14,9% 63 85,1% 74 1.606 € 64 € 1.530 € -11 € 1.541 € 

TOTAL 596 20,0% 2383 80,0% 2979 1.759 € 271 € 1.420 € -68 € 1.487 € 

 

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais devem ser orientadas para a 

valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, 

tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização 

profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do RJSPE); 

No âmbito do investimento na valorização profissional, HGO promove medidas de valorização dos seus colaboradores a 

vários níveis, nomeadamente através de: 

• Implementação de uma estrutura formativa disponibilizando cursos de formação gratuita – Área de Gestão da 

Formação; 

• Articulação com o IEFP, no âmbito de estágios profissionais; 
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• Implementação de um centro de investigação (Centro Garcia de Orta) apoiando e incentivando os colaboradores 

a desenvolverem e a publicarem artigos científicos; 

• Incentivo e apoio à realização de eventos científicos internos (jornadas, seminários, congressos); 

• Apoio à frequência exterior de cursos formativos de interesse institucional visando a disseminação, posteriormente, 

dessas técnicas/práticas profissionais; 

• Colaboração com outras instituições, disponibilizando os colaboradores em parcerias institucionais e disseminando 

as boas práticas do HGO; 

• Envio de email de felicitação pelo aniversário dos colaboradores 

• Felicitações pelo aniversário de trabalho no Hospital 

• Prémio Garcia de Orta destinado a galardoar o melhor trabalho científico a ser apresentado por profissionais do 

hospital 

 
Ações e projetos desenvolvidos pelo Centro Garcia de Orta (formação, investigação e ensino) 

O ano de 2021 foi um ano de desafio contínuo para toda a equipa do CGO, pela retoma de atividade de ensino e da 

formação, readaptação a novas modalidades de trabalho que surgiram em 2020 (modelos de ensino à distância -Teams, 

Zoom) -  e a modelos híbridos, devido à manutenção da pandemia e à sublotação de salas formativas e distanciamento 

físico. Foram criados novos cursos de E learning, com elevada adesão e outros estão em programação para 2022. O Plano 

de Formação foi também adaptado de acordo com o diagnóstico de necessidades formativas da Instituição.  

A gestão de Ensino Clínico foi complexa ao longo do ano, com alguns momentos de interrupção parcial e de grande 

solicitação por parte das escolas e dos alunos para manutenção/reabertura dos estágios. Contudo, a excessiva ocupação 

dos profissionais na atividade assistencial e as medidas de isolamento social não permitiram que o Ensino tivesse regressado 

ainda aos níveis pré pandemia.  

Na área da Investigação aumentou o número e diversificação dos ensaios clínicos, houve aumento significativo de estudos 

de iniciativa do investigador, de candidaturas nacionais e internacionais e incremento nas publicações em revistas indexadas, 

algumas das quais com elevado fator de impacto. 

Foi um ano de grande rigor no trabalho desenvolvido nas 3 áreas, procurando-se com a melhor gestão possível, encontrar 

sinergias, concertar esforços, reorganizar estruturalmente e adequar os recursos disponíveis às necessidades, de modo a 

cumprir a nossa missão. 

 

FORMAÇÃO 

Para o ano de 2021, no que concerne à atividade formativa, foram planeadas 239 ações de Formação em sala e realizadas 

174, que envolveram 2954 formandos, 34 dos quais externos ao hospital, numa carga horaria total de 1377 horas e um 

volume total de 20664,5 horas.  

Das ações de formação planeadas 65 ações foram anuladas devido à situação vivida no País provocada pela Pandemia 

SARSCoV2, obrigando à interrupção das atividades Formativas e à falta de inscrição dos profissionais nas ações de formação, 

bem como sua desistência. 

No que diz respeito à formação em formato E learning, foram criados mais 4 cursos aos 4 que já existiam. Em 2021, estas 

formações foram realizadas por 2071 profissionais, dos quais 297 em Acidentes de Trabalho, 317 em Ergonomia e Trabalho 

com Computadores, 197 em Exposição Profissional a Radiações Ionizantes, 393 em Gestão de resíduos, 245 em Precauções 

Básicas em Controlo de Infeção, 280 em Risco Biológico, 342 em Segurança Contra Incêndios/Plano de Segurança do HGO, 

com um total de 3853,5 horas de formação. 

Foram, ainda, realizadas 75 ações de formação (em sala) no âmbito do Programa de Integração de Novos Profissionais 

inseridas no Programa de Integração, em que estiveram envolvidos 662 profissionais com uma carga horaria total de 392 

horas e um volume total de 3187,5 horas. Em Formação E learning foram realizadas 280 ações em Risco Biológico e 297 em 

Acidentes de trabalho num total de 577, correspondendo ao plano de integração 111 em risco Biológico e 124 em Acidentes 

de Trabalho, com um volume total de horas de 352,5. Ingressaram no hospital, durante o ano 2021, 256 profissionais dos 

quais 200 realizaram pelo menos uma das formações presenciais mandatórias do Programa de Integração e 56 Profissionais 

não realizaram nenhum dos cursos que incluem o Programa de Integração. 

 

ENSINO 

O Hospital manteve ao longo deste ano um grande número de pedidos de estágio em todas as áreas profissionais da saúde, 

em que se destaca o sector de enfermagem. Recebemos 590 pedidos de estágios curriculares de enfermagem, tendo-se 

concretizado, 327.  
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Da Faculdade de Medicina de Lisboa em 2021 recebemos 38 Alunos. Recebemos ainda alunos de Medicina do programa 

ERAMUS 28 alunos de Enfermagem e de Medicina e ainda do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade de Algarve 

em diversos serviços. 

 

INVESTIGAÇÃO 

De uma forma congregada, decorreram 70 ensaios clínicos e/ ou estudos observacionais financiados pelas empresas 

farmacêuticas e promovidos por sociedades científicas, dos quais 32 foram iniciados em 2021.  

Foram realizados 22 Ensaios Clínicos, 10 Estudos Observacionais, 50 Trabalhos de Investigação da Iniciativa do Investigador 

do HGO, 26 Trabalhos de Investigação da Iniciativa de Investigadores Externos, 21 Trabalhos Académicos, 276 artigos 

publicados em revistas científicas e 12 Capítulos em livros. 

 

Os Serviços do HGO onde se realizaram os trabalhos de investigação foram os seguintes: Anatomia Patológica; 

Anestesiologia; Bloco de Partos; Bloco Operatório; Cardiologia; Centro de Desenvolvimento da Criança; CIRMA; Cirurgia 

Geral, Cirurgia - Unidade de Senologia, Dermatologia; Endocrinologia; Farmácia; Gastroenterologia; Ginecologia / 

Obstetrícia; Hemato Oncologia; Infeciologia; Medicina Interna; Medicina Intensiva; MFR; Neurocirurgia; Nefrologia; 

Neonatologia; Neurologia; Oftalmologia; ORL; Ortopedia; Patologia Clinica; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria; 

Pedopsiquiatria; Psicologia; Radiologia; Reumatologia; Saúde Ocupacional; Serviço Social; Unidade de Hospitalização 

Domiciliária; Urgência; Centro de Medicina da Dor; Consulta de Nutrição Artificial; e, Consulta de Obstetrícia. 

 

PRÉMIO GARCIA DE ORTA 

O Hospital criou, em 2014, o “Prémio Garcia de Orta”, para apoio à investigação, que constitui um processo que tem 

motivado e mobilizado muitos profissionais e tem como objetivo galardoar o melhor trabalho científico a ser apresentado 

por Profissionais do Hospital. O valor do Prémio é de 5000€ que poderá ser repartido por vencedores em ex aequo. O seu 

regulamento permite ainda a atribuição de menções honrosas. 

Tem sido da competência do CGO toda a organização, desde a elaboração do cartaz, divulgação, receção das candidaturas, 

articulação com os elementos do júri, com o Serviço Financeiro e apresentação dos resultados. 

Em 2021 recebemos 15 candidaturas e após análise e avaliação das candidaturas o Júri decidiu a atribuição do Prémio Garcia 

de Orta 2021 a dois trabalhos ex aequo “Distinct Immune Signature In Covid-19 Patients With Cardiac Dysfunction”  de Filipe 

Gonzalez e Jacobo Bacariza; “The Addition of Dydrogesterone After Frozen Embryo Transfer in Hormonal Substituted Cycles 

With Low Progesterone Levels” de José Metello, Cláudia Tomás, Pedro Ferreira, Samuel Santos-Ribeiro. 

Foram candidatos ao prémio os serviços e/ou unidades de Cuidados Paliativos, Medicina Intensiva, CIRMA, Medicina Interna, 

Cardiologia, Ginecologia, Anestesiologia, Pneumologia, ORL Hemodinâmica, VMER, Radiologia e Neurocirurgia. Estiveram 

representados os grupos profissionais: médicos, enfermeiros e técnicos superiores e técnicos de diagnóstico e terapêutica. 

 

PRÉMIO PROFESSOR MANUEL MEIRINHO 

Em 2021 foi instituída a 1ª edição do “Prémio Professor Manuel Meirinho”, cujos resultados serão conhecidos em 2022, no 

valor de 3 500 Euros. O Prémio destina-se a galardoar o Serviço com maior ratio de artigos publicados pelos seus 

profissionais (Nº publicações/Nº profissionais do Serviço – Equivalência a tempo completo [ETC]) em revistas indexadas, no 

ano anterior. Os artigos têm de ser realizados por profissionais do HGO em primeira autoria, com ou sem coautoria com 

profissionais de outras instituições   

A Biblioteca do Centro Garcia de Orta é o local no Hospital utilizado pelos profissionais para realizarem pesquisas científicas, 

artigos, consulta de livros, revistas e realização de trabalhos. 

Está dotada de computadores que permitem aceder à Clinical Key e um deles tem acesso VPN à biblioteca da Faculdade de 

Medicina Lisboa. Disponibiliza ainda computadores e apoio personalizado a quem pretenda usar o espaço para a formação 

E Learning. 

A ligação VPN à biblioteca da Faculdade permite também o acesso à B-On e outras plataformas de pesquisa. 

 

CLINICAL KEY 

A Clinical Key é uma plataforma que foi adquirida pelo Hospital no início do ano de 2017 e que permite a consulta e 

impressão de Livros, Revistas, Artigos e outros documentos científicos que de acordo com a missão do Hospital contribuem 

para o desenvolvimento do conhecimento científico, para a promoção da saúde e qualidade dos serviços prestados. Conta 

atualmente com 435 adesões dos profissionais. O módulo Clinical Key Nursing foi adquirido em 2018 e conta com 189 

adesões. 

O módulo Clinical Key de Anatomia Patológica foi adquirido em 2019 e é exclusivo deste grupo profissional.  

Todos os profissionais podem ter acesso a esta plataforma através de entrada direta no site, após autorização. 
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UP TO DATE 

O acesso à plataforma Up To Date foi iniciado em 2013 e permite o acesso em qualquer computador dentro do hospital e 

em telemóvel pessoal. É uma ferramenta facilitadora para a prática, nomeadamente no apoio à decisão clínica. Entre Outubro 

de 2020 e Setembro de 2021 houve um aumento de utilizadores de 480 para 590, sendo 400 deles utilizadores regulares. 

Realizaram 144 034 pesquisas, duplicando o total de pesquisas nos 2 anos anteriores (124.477). Os principais tópicos 

pesquisados foram de informação sobre fármacos, doenças infeciosas e AVC agudo, particularmente com fins diagnósticos 

(43%) e tratamento (40%). As especialidades e conteúdos mais procurados foram no âmbito das doenças infeciosas, 

neurológicas, pediátricas e vasculares. 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que foi salvaguardada 

a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de 

novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação para o futuro e 

a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição 

a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 

O ano de 2021 continuou condicionado pela pandemia COVID-19, embora com menor impacto que no ano anterior, 

representou um período onde foi possível implementar um conjunto de medidas com vista à melhoria da prestação de 

cuidados de saúde, com o objetivo de incrementar a capacidade de resposta e segurança da atividade realizada. 

 

Na vertente da diferenciação tecnológica foram instalados novos equipamentos que irão diferenciar a componente 

assistencial, e aumentar quantitativamente a capacidade de resposta em virtude da sua mais-valia funcional, destacando-

se: 

•Ecógrafo para o Centro de Diagnóstico Pré Natal;  

•Ecógrafo para Medicina Física e Reabilitação;  

•Ecógrafo para Cirurgia Vascular; 

•Renovação do parque de endoscopia de Gastrenterologia (endoscopia alta e baixa);  

•Aumento do parque de monitorização;  

•Aumento do parque de equipamentos de infusão;  

•Upgrade ao equipamento de RX digestivos;  

•Aquisição de 2 equipamentos de RX portáteis; 

•Aquisição de 10 camas de Cuidados Intensivos para UCIP3; 

•Ventilador de Anestesia para sala de CPRE; 

•Upgrade de candeeiro cirúrgico da sala 7 do BO; 

•Litotritor para Urologia. 

 

Também as instalações foram alvo de reorganização e instalação de novos espaços com resultados imediatos e futuros na 

otimização e aumento da capacidade assistencial: 

Foram realizadas algumas obras nos serviços com vista ao incremento da sua produtividade e, também, obras de 

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

•Requalificação do Serviço de Pneumologia;  

•Requalificação do Serviço de Infeciologia;  

•Requalificação do Serviço de Medicina I;  

•Requalificação do Serviço de Medicina II;  

•Requalificação do Serviço de Urologia;  

•Requalificação da Imagiologia; 

•Melhoramento do acesso ao Serviço de Psiquiatria (1ª Fase) 

•Criação de nova Unidade de Cuidados Intensivos com capacidade para 10 camas; 

•Remodelação da UIMC para acolher os doentes da UCIM; 

•Reabilitação dos vestiários gerais dos funcionários; 

•Pintura da zona frontal do HGO (Comboio); 

•Criação do Hospital de Dia da Gastroenterologia; 

•Criação do Hospital e Dia da Medicina; 

•Nova unidade modular para Consultas Externas;  

•Reconversão do espaço da anterior Consulta;  

•Substituição da cobertura do edifício principal do HGO. 
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Na vertente organizacional, foram implementadas medidas de melhoria, destacando-se: 

• Alargamento do modelo de gestão em Centro de Responsabilidade Integrada às especialidades de Dermatologia, 

Otorrinolaringologia e Medicina Nuclear; 

• Revisão do circuito de atribuição de produtos de apoio; 

• Melhoria de cobrança de taxas moderadoras; 

• Melhoria de gestão de internamento (Huddle meetings); 

• Preparação do novo sistema de controlo de visitas; 

• Lançamento da app MyHGO; 

• Novo processo de desmaterialização dos Termos de Responsabilidade dos exames ao exterior. 

Em 2021, procurou-se salvaguardar a competitividade da entidade, dando continuidade ao desenvolvimento das tecnologias 

de informação da entidade. Foi dado um enfoque importante à integração entre os diversos sistemas e soluções 

aplicacionais, através da implementação de plataformas de interoperabilidade, permitindo assim garantir uma maior 

disponibilidade da informação, conduzindo esta a uma otimização dos processos de atendimento. 

Ao nível das infraestruturas de suporte, para além do reforço das componentes de rede local (incluindo wireless), foi 

concluído o projeto de tecnologias de virtualização dos servidores. 

Com vista a obter melhores resultados para o doente e a qualidade dos cuidados, o HGO procura ajustar estes resultados 

garantindo a racionalidade na utilização de recursos e o equilíbrio financeiro, através da melhoria da contratualização 

externa e interna, destacando-se em seguida algumas medidas: 

• Fomentar a interligação e articulação entre o HGO e os restantes prestadores de cuidados do SNS, desenvolvendo 

planos de acompanhamento dirigidos a doentes crónicos e com multimorbilidade, através da reorientação da 

procura para respostas de proximidade – Projeto de Hospitalização Domiciliária; Incentivo às altas das consultas 

hospitalares; Projetos de Telesaúde; Disponibilização de MCDT aos CSP; 

• Afirmar a atividade assistencial em regime de ambulatório, aumentando a satisfação dos doentes e qualidade do 

serviço prestado, com maior eficiência e menores custos; 

• Reforçar as políticas de humanização e de gestão centrada no utente, promovendo, de forma sistemática, a 

avaliação da satisfação dos utentes, através de projeto articulado de reestruturação do atendimento 

administrativos e satisfação dos clientes internos e externos cuja candidatura será submetida ao POCI/SAMA; 

• Estabelecer a sustentabilidade económico-financeira como pilar fundamental de crescimento do hospital através 

da maximização da capacidade instalada, do aumento da eficiência interna e também da melhor afetação de 

recursos humanos às necessidades dos serviços, de molde a que sejam assegurados todos os cuidados necessários 

à população; 

• Assegurar o rigor na gestão económico-financeira por meio de mecanismos de controlo de pagamentos e 

recebimentos, promovendo a boa cobrança e melhoria do prazo médio de pagamentos; incentivar a procura de 

fontes alternativas de financiamento através por exemplo da prestação de serviços ao exterior utilizando a 

capacidade interna excedentária, a par das medidas e ações conducentes à redução dos custos de exploração; 

reforçar os instrumentos de acompanhamento da execução económico-financeira e do desempenho assistencial, 

tendo em vista a identificação atempada de desvios, bem como a identificação de medidas complementares para 

a sua mitigação; 

• Dar continuidade ao processo de consolidação da contratualização interna, reforçando a autonomia e a 

responsabilidade dos profissionais e das equipas e promovendo o alinhamento, o compromisso e a melhoria 

continua estimulando a criação de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI).  

• Utilização do registo de Saúde Eletrónico como forma de desmaterialização e partilha de informação entre os 

sistemas de informação, assegurando o rigor e a fiabilidade dos dados,  

• Estimular a propagação das respostas de Telesaúde através soluções tecnológicas, adequando a prestação de 

cuidados de saúde às necessidades da população, reduzindo simultaneamente os custos de contexto;  

Na área da logística deu-se continuidade ao projeto de implementação dos armazéns avançados, com impacto na eficiência 

e eficácia ao nível da gestão de stocks e imputação correta e atempada de consumos. Em 2021, foi implementado nos 

serviços de Medicina III (atual Infeciologia), da Urgência Piso 1, dos Exames Especiais, da UCIP I e da Medicina Nuclear por 

apresentarem uma elevada rotatividade de material e um peso significativo na rubrica de consumos.  

O HGO definiu uma estratégia de investimento que se suporta no autofinanciamento e no recurso ao cofinanciamento no 

âmbito de programas comunitários, visando o reforço e desenvolvimento das capacidades operacionais e da diferenciação 
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técnica do Hospital, com o objetivo do aumento da oferta e da qualidade da prestação de serviços aos utentes, 

designadamente: permitir a manutenção e requalificação das instalações e equipamentos; manter o potencial técnico do 

HGO, através da substituição de equipamentos com obsolescência técnica e funcional; introduzir inovação tecnológica, em 

áreas e especialidades estratégicas na expansão da oferta; modernizar os sistemas de informação que permitam potenciar 

ganhos em termos de recursos, processos e resultados; assegurar condições de prestação de cuidados, com segurança e de 

acordo com as melhores práticas. 

No âmbito dos programas de financiamento do Portugal 2020, designadamente, do Programa Operacional Temático 

Competitividade e Internacionalização (POCI) cuja finalidade, entre outras, é contribuir para a criação de uma economia mais 

competitiva, promovendo a redução de custos associada a uma maior eficiência dos serviços públicos, o HGO tem em curso 

3 candidaturas. 

O projeto de Melhoria dos processos de comunicação digital com os utentes, iniciado em maio de 2020, pretende-se, 

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 para 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. 

Esta informação poderá ser consultada no site do HGO através do seguinte link: http://www.hgo.min-

saude.pt/2020/09/17/fundos-estruturais-e-de-investimento/ 

http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/fundos-estruturais-e-de-investimento/
http://www.hgo.min-saude.pt/2020/09/17/fundos-estruturais-e-de-investimento/
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X. Avaliação do Governo Societário 

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas20 relativamente à estrutura e prática de governo 

societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para 

cada recomendação21 deverá ser incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório onde a 

questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página); 

O presente Relatório tem como objetivo informar sobre o cumprimento dos Princípios de Governo Societário pelo HGO de 

acordo com o disposto no artigo 54º do Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro.  

A avaliação do governo societário de acordo com os princípios referidos é feita pela apreciação da adequação da estrutura 

e prática de governo societário. Neste contexto a estrutura de Governo Societário do HGO está de acordo com o definido 

na Secção IV do Capítulo I nos artigos 30º a 33º do Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro. No que se refere às Práticas 

de bom governo o HGO cumpre o previsto na Secção II do Capítulo II do Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro.  

A apresentação do Relatório ajusta-se ao modelo definido pela UTAM e teve em consideração as orientações emanadas nos 

sucessivos relatórios de análise. 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e identificação de eventual 

mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação. 

O presente Relatório apresenta, em conformidade com o exigido pelo 54.º do RJSPE, informação atual e completa sobre as 

matérias a que se refere e o HGO cumpre, em termos de estrutura e prática de governo societário as normas legais aplicáveis.  

A apresentação do Relatório ajusta-se ao modelo definido pela UTAM e teve em consideração as orientações emanadas nos 

sucessivos relatórios de análise. 

2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se 

encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo 

adotadas. 

Destacaram-se como boas práticas no ano de 2021 um conjunto de eventos que, não obstante, devem ser compreendidos 

como a parte mais visível de um trabalho contínuo de equipas multidisciplinares que todos os dias trabalham no sentido de 

maior eficiência e modernização na prestação de serviços pelo HGO. 

Destacou-se, em 2021, a seguinte regulamentação institucional:  

Circulares publicadas em 2021 

Constituição Grupo Trabalho Normalização Informação Documentada  Circular Informativa n.º 02/2021 de 08.01.2021 

Atribuições do Gabinete do Cidadão  Circular Informativa n.º 09/2021 de 02.02.2021 

Criação da Unidade Funcional de Controlo dos Registos das Prestações de Saúde do 

Serviço de Gestão de Doentes  
Circular Informativa n.º 11/2021 de 11.02.2021 

Grupo de Nutrição Entérica e Parentérica do HGO – GNEP  Circular Informativa n.º 12/2021 de 15.02.2021 

Nomeação Comissão Promoção Igualdade Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar 

e Pessoal  
Circular Informativa n.º 22/2021 de 18.05.2021 

Nomeação do Gestor de Energia e Recursos do HGO Circular Informativa n.º 25/2021 de 11.06.2021 

Nomeação Grupo de Trabalho - Planos de Contingência Sazonais e Resposta COVID-19  Circular Informativa n.º 27/2021 de 17.06.2021 

Processo de Externalização do Reprocessamento de Dispositivos Médicos de uso 

Múltiplo do HGO  
Circular Informativa n.º 29/2021 de 09.07.2021 

Regras na retoma de Visitas nos Serviços de Internamento Não COVID Circular Normativa n.º 25/2021 de 07.10.2021 

UGPA - Simplificação do processo de atribuição de Produtos de Apoio  Circular Normativa n.º 26/2021 de 07.10.2021 

Nomeação de Grupo de Trabalho para elaboração do Consentimento Informado 

Institucional  
Circular Informativa n.º 41/2021 de 21.10.2021 

Composição Conselho Científico do Centro Garcia de Orta Circular Informativa n.º 50/2021 de 17.12.2021 

                                                           

20 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM incidindo sobre Relatório de Governo 

Societário do exercício anterior.  

21 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; “Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; 

e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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Projetos relevantes desenvolvidos no HGO   

 

Designação do Projeto Objetivo 
Serviços 

envolvidos 
Financiamento 

 Cuidar do Bem-estar das Nossas 

Pessoas - no âmbito da Candidatura nº. 

POCI-05-5762-FSE-000352 - 

Conciliação da vida profissional, pessoal 

e familiar. 

Implementação de um Sistema de Gestão da Conciliação da Vida 

Profissional, Pessoal e Familiar e respetiva certificação. 

CA; SGQ; CH; 

SSO, GCI; 

CGO; SGD; 

SGRH 

Portugal 2020 

Sistema de Gestão de Visitas. 

A implementação do Sistema de Gestão de Visitas no HGO tem por 

objetivos: (1) Garantir um acesso controlado e com maior rapidez do 

fluxo de visitantes e acompanhantes; (2) aumentar a perceção da 

qualidade do serviços prestado aos visitantes numa ótica de 

melhoria contínua;(3) Controlar o volume de Visitantes e 

acompanhantes cuja entrada e saída fica registada, assim como o 

tempo de cada visita.  

A possibilidade de agendar as visitas e notificar o Visitante e o 

acompanhante do horário e local a visitar, assim como de permitir 

multi entradas em casos específicos, tais como nos Serviços de 

Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, permite gerir as visitas de 

forma mais dinâmica e flexível, contribuindo também para a 

melhoria do atendimento, tanto do ponto de vista dos Visitantes e 

dos Acompanhantes como do ponto de vista da prestação dos 

Serviços Administrativos e Clínicos. 

Em resumo, a capacidade de gerir os horários e os fluxos de 

Visitantes vai permitir ao HGO um maior controlo de todo o Processo 

de Visitas e Acompanhantes a doentes internados 

SGQ; SGD; 

SGSI; SIE 
Autofinanciamento 

Plataforma de Comunicação Digital 

MyHGO - Módulo da Satisfação - no 

âmbito da Candidatura nº. POCI-02-

0550-FEDER-043949 - Melhoria dos 

Processos de Comunicação Digital com 

os Utentes. 

Esta plataforma permitiu o desenvolvimento e implementação de um 

sistema de avaliação da prestação de serviços públicos nas áreas da 

satisfação dos utentes. Este sistema permite monitorizar a perceção 

dos utentes suas expectativas e grau de satisfação relativo à 

experiência na instituição. Este sistema pretende ser abrangente e 

deve ser baseado numa metodologia que contemple inquéritos, 

retorno de informação dos doentes e das suas famílias relativo às 

experiências, elogios, reclamações e relatórios, apoiado por este 

Sistema de Informação e Comunicação. 

SGD; SGQ; 

SGSI 
Portugal 2020 

Avaliação da Satisfação dos Utentes e 

dos Colaboradores/ Consultoria da 

Experiência do Doente - no âmbito da 

Candidatura n.º POCI-05-5762-FSE-

000352 – Balcão 360º Multicanal e 

Multisserviços/atividade nº 5. 

Esta candidatura permite-nos através dos serviços de assessoria 

técnica e consultoria na área da Experiência do Doente através de 

uma forma de apoio primordial ao trabalho interno na gestão do 

Sistema de Qualidade e Segurança 

SGD; SGQ; 

SGSI 
Portugal 2020 

Projeto de Acreditação do HGO pelo 

CHKS e Certificação pela ISO 

9001:2015 de 10 Serviços (4º Ciclo de 

Acreditação) 

Resposta a todos os requisitos do Programa Internacional de 

Acreditação para organizações de Saúde pelo CHKS. Preparação dos 

Serviços para a Auditoria Externa e organização de toda a gestão de 

suporte às atividades de preparação para a Auditoria Externa.      

SGQ - Project 

Manager; 

Serviços, 

Comissões e 

Equipas 

Autofinanciamento 

Projeto Sinalética no âmbito da 

Acessibilidade ao HGO (Edifício 

Principal e Pavilhão da Consulta 

Externa) 

Desenvolvido em contexto de Plano de Recuperarão da atividade 

assistencial na Pandemia da COVID-19. Teve por objetivos: numa 1ª 

fase definir e sinalizar os fluxos de circulação de doentes na 

organização de forma sistematizada e tendo em conta a literacia da 

população em matéria de segurança e proteção; na 2ª fase com a 

transferência da maioria do ambulatório para um novo Pavilhão 

externo para onde passou a realizar-se a maioria destas atividades. 

SGQ; SGD; SIE; 

SCE; GCL-

PPCIRA 

Autofinanciamento 

 

Ações e projetos concretizados no âmbito da Qualidade e Segurança do Doente  

A Estratégia de Desenvolvimento da Qualidade, definida pelo HGO, assenta num conjunto de vetores estratégicos ligados à 

Qualidade e Segurança que tem vindo a determinar o desenvolvimento de Projetos & Boas Práticas na organização. Nesse 
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sentido e nomeadamente na área da Acreditação Internacional, a Instituição em 2022, encontra-se na fase final do processo 

do 4º ciclo de Acreditação e certificação pela ISO 9001:20015 pelo CHKS, aguardando a aprovação/decisão do CHKS 

Accreditation Awards Panel, de modo a dar continuidade a um novo ciclo de acreditação. 

No âmbito da Certificação, o HGO para além dos seis (6) Serviços (Medicina Transfusional, Gestão Logística, Blocos 

Operatórios, Patologia Clínica, Anatomia Patológica e Centro de Infertilidade Reprodução Medicamente Assistida, do Serviço 

de Obstetrícia e Ginecologia) já certificados pelas normas NP EN ISO 9001: 2015 relativa a Sistemas de Gestão da Qualidade, 

por várias entidades, APCER, SGS e CHKS. Decorrente da auditoria externa do CHKS, o HGO propôs-se à obtenção da 

certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-UKAS de mais seis (6) Serviços (Medicina Intensiva, Farmacêutico, Centro Garcia de 

Orta, Gestão de Recursos Humanos, Medicina Nuclear, Laboratório Cardiologia de Intervenção). Todas estas certificações 

assentam num programa de acompanhamento pela área da Gestão da Qualidade do HGO, nomeadamente através de um 

rigoroso programa de auditorias internas cujo objetivo é monitorizar a manutenção dos requisitos para a certificação. 

Para a obtenção das marcas de Acreditação/Certificação contribuíram de forma inequívoca as Direções, Chefias, 

interlocutores e profissionais dos respetivos Serviços Clínicos e não Clínicos, através de um intenso trabalho desenvolvido.   

Em 7 de Julho de 2021, o Centro de Referência de Oncologia de Adultos - Cancro do Reto do HGO, foi auditado pela DGS 

para avaliação de acompanhamento aos 2 anos e meio (projeto 2017/089) para continuidade do seu reconhecimento no 

âmbito do Programa de Standards Unidades de Gestão Clínica ME 5 1_07, do modelo de certificação da DGS, onde tinha 

obtido a Certificação de nível Bom. O Comité de certificação resolveu no âmbito das suas competências manter a Certificação 

no Nível Bom, cuja validade termina no mês de agosto de 2024.  

Relativamente às Atividades de Colheita, Análise, Armazenamento e Distribuição de Córnea, Aplicação de Córnea e 

Membrana Amniótica, auditadas pela DGS ao Banco de Olhos e Transplantação do Serviço de Oftalmologia do HGO, 

renovação da mesma concluída em Novembro de 2019 e respetiva Certificação de Autorização emitida e válida até 2021. 

Em novembro de 2021 iniciou-se o terceiro ciclo de reavaliação de autorização no processo supra identificado o qual se 

encontra a decorrer.  

 

Gestão da Informação documentada 

O Serviço de Gestão da Qualidade tem a tutela da gestão da informação documentada do HGO de acordo com a Política 

0100- Gestão da Informação Documentada. Esta informação é de cariz transversal à organização e também de índole interna 

aos Serviços, dando cumprimento aos requisitos dos diferentes programas de acreditação/certificação e às orientações dos 

organismos da tutela. Neste sentido no ano 2021 foram elaborados/revistos 193 documentos. 

 

Prémios atribuídos em 2021 

Projeto Implementado  Benefícios  

Continuidade do reconhecimento pelo 

referencial normativo “Manual de 

Standards Unidades de Gestão Clínica ME 

5 1_07”, do modelo de certificação da DGS 

- Centro Referência de Oncologia de 

Adultos - Cancro Recto   

Reconhecimento do HGO como unidade prestadora de cuidados de saúde com 

reconhecidos conhecimentos técnicos na prestação de cuidados de elevada qualidade aos 

doentes com cancro do recto;  

Garantir à população do HGO que os cuidados de saúde são prestados de acordo com os 

mais elevados padrões de qualidade, em conformidade com a evidência clínica disponível 

e as recomendações específicas da comunidade científica; 

Garantir a diferenciação, atratividade, capacidade e disponibilidade de consultadoria, 

Inovação, capacidade de ensino e de investigação do Centro;  

Primar pelos princípios de Melhoria da qualidade, Melhoria do acesso, Melhoria da 

efetividade, Centrado em outcomes, Melhoria da segurança e Diminuição do Risco Clínico 

e na Transparência.  

Prémio de Certificação de Nível Bom pela DGS 

Certificação EN NP ISO 9001:2015 pela 

SGS 

Centro Inseminação e Reprodução 

Medicamente Assistida (CIRMA) 

 

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares 

aplicáveis; Privilegia as atividades de avaliação de riscos e prevenção; Evidências objetivas 

de que a qualidade foi alcançada; Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da 

aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para 

garantir a conformidade com os requisitos do cliente.  

Prémio de Manutenção Certificação pela SGS 
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Projeto Implementado  Benefícios  

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-

UKAS 

 

Serviço Anatomia Patológica 

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares 

aplicáveis; Privilegia as atividades de prevenção; Evidências objetivas de que a qualidade 

foi alcançada; Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do 

sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 

conformidade com os requisitos do cliente.  

Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS 

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-

UKAS 

  

Serviço de Bloco Operatório   

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares 

aplicáveis; Privilegia as atividades de prevenção; Evidências objetivas de que a qualidade 

foi alcançada; Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da aplicação eficaz do 

sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a 

conformidade com os requisitos do cliente. 

Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS 

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-

UKAS 

 

Serviço Gestão Logística 

Fornecer uma abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a 

qualidade da prestação de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias 

e regulamentares aplicáveis; Privilegiar as atividades de prevenção; Fornecer evidências 

objetivas que a qualidade foi alcançada; Visar o aumento da satisfação dos doentes 

/clientes, através da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria 

contínua do sistema e para garantir a conformidade com os requisitos do cliente.  

Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS 

Certificação ISO 9001:2015 pelo CHKS-

UKAS 

 

Serviço Patologia Clinica 

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares 

aplicáveis; Privilegia as atividades de prevenção; Fornece evidências objetivas que a 

qualidade foi alcançada; Visa o aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da 

aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para 

garantir a conformidade com os requisitos do cliente.  

Prémio de Certificação de Manutenção pelo CHKS-UKAS 

Certificação ISO 9001:2015 pela APCER 

 

Serviço Medicina Transfusional  

Abordagem sistemática de todas as atividades que possam afetar a qualidade da prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com as disposições estatutárias e regulamentares 

aplicáveis; Privilegia as atividades de avaliação de Risco e Prevenção; Evidências objetivas 

de que a qualidade foi alcançada; Aumento da satisfação dos doentes /clientes, através da 

aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria contínua do sistema e para 

garantir a conformidade com os requisitos do cliente.  

Prémio de Certificação para a ISO 9001:2015 pela APCER 

Serviços Prestados nos cuidados aos 

doentes em contexto de Pandemia 

 

A atribuição deste prémio justifica-se pelos serviços de saúde prestados pelo HGO a um 

colaborador do Banco Credibom internado em outubro de 2020, no Serviço de Medicina 

Intensiva do Hospital e que contribuíram para a sua recuperação total. O Prémio pretendeu 

homenagear toda a equipa clínica envolvida nos cuidados ao doente e na sua enorme 

dedicação em contexto de pandemia. 

Os Prémios Coragem do Credibom visam distinguir aqueles que num contexto difícil como 

o atual, se destacam pela sua coragem. Pelo apoio prestado a terceiros, colocando de lado 

as suas prioridades pessoais. Pela resiliência e força de continuar a sua atividade apesar 

das adversidades, revelando capacidade de superação. 

Prémio Coragem 2021 -Serviço de Medicina Intensiva. 
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Projeto Implementado  Benefícios  

Dia Mundial da Higiene das Mãos 

Concurso de Posters 

 

No âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assinalou no dia 5 de maio, vários 
Serviços do HGO aceitaram o desafio lançado pelo GCLPPCIRA de elaborar um poster 
alusivo ao tema, para integrar a Exposição de Posters que esteve patente no átrio 

principal do Hospital até 19 de maio. Dos 21 pósteres a votação, os vencedores foram: 

1º Prémio - “Higiene das Mãos Um Compromisso de Todos”, da autoria dos Membros 

Dinamizadores do Serviço de Medicina Física e Reabilitação; 

2º Prémio - “As mãos bem lavar para a infeção controlar”, da autoria das estudantes 

de Enfermagem (ESSEM) do Serviço de Urgência Pediátrica; 

3º Prémio – “Lave as Suas Mãos – Segundos Salvam Vidas, Inclusive a Sua!”, da autoria 

dos Enfermeiros Dinamizadores do GCLPPCIRA do Serviço de HematoOncologia e Hospital 

de Dia Oncologia  

“Trabalhadores na Linha da Frente” 

 

No 184.º aniversário do concelho do Seixal, a Câmara Municipal do Seixal (CMS) atribuiu 

uma Medalha de Honra “Trabalhadores na Linha da Frente” aos trabalhadores do Hospital 

Garcia de Orta que estiveram e estão na linha da frente no combate à pandemia COVID-

19, no apoio à população e no assegurar dos serviços públicos essenciais. 

Na Região de Lisboa de Vale do Tejo, o HGO foi um dos hospitais com maior volume de 

doentes infetados com COVID-19, internados em enfermaria, e foi alvo de uma enorme 

“pressão assistencial” no que concerne a assistência a doentes “Covid-19” e doentes “não-

Covid-19”. 

O fator determinante para assegurar as soluções adequadas aos doentes servidos pelo 

HGO, apesar das limitações, foi, e continua a ser, o elevado esforço e a dedicação de todos 

os profissionais do hospital. 

Medalha de Honra “Trabalhadores na Linha da Frente” 

Projeto - A utilização de IoT na 

monitorização de doentes em 

hospitalização domiciliária - HGO  

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) do Serviço de Medicina Interna do HGO 

venceu o Prémio do HGO e  foi finalista na categoria Integração de Cuidados. 

O projeto vencedor a funcionar desde abril de 2020, trata-se de uma ferramenta de 

monitorização remota para doentes em hospitalização domiciliária que permite a 

monitorização próxima, remota e fiável dos doentes sem a necessidade de visitas 

presenciais. Esta solução permitiu uma melhor articulação entre a UHD e observação de 

doentes em hospitalização domiciliária, o aumento da satisfação dos doentes, com níveis 

de confiança mais elevados. Esta solução aumentou o nº de vagas na UHD, com a redução 

do nº de visitas e de custos. Por sua vez, o nº de infeções associadas aos cuidados de 

saúde diminui. Foi desenvolvida pelo HGO com a colaboração da Lean Health Portugal, 

Vodafone IoT Portugal e ThinkDigital. 

Prémio Saúde Sustentável 2021- categoria Inovação e Transformação Digital 

Prémio Garcia de Orta 2021 

 

À semelhança dos últimos anos, o Hospital Garcia de Orta com o apoio do Centro Garcia 

de Orta e do seu Conselho Cientifico, atribuiu o “Prémio Garcia de Orta”, no valor de 

5.000€. 

O Prémio destinou-se a galardoar o melhor trabalho científico, apresentado pelos 

Profissionais de Saúde do HGO. 

A cerimónia da entrega do Prémio Garcia de Orta, teve lugar no dia 16 de Dezembro, 

nas celebrações do 30º aniversário do HGO, no Centro Garcia de Orta e contou com a 

presença do Sr. Diretor Clínico, Doutor Nuno Marques e da Sra. Vogal Executiva do 

CA, Dra. Ana Sofia Ferreira. 

O júri analisou quinze trabalhos candidatos e atribuiu dois primeiros prémios. 

Trabalho Vencedor - Distinct Immune Signature In Covid-19 Patients With Cardiac 

Dysfunction 

Trabalho Vencedor - The Addition of Dydrogesterone After Frozen Embryo Transfer 

in Hormonal Substituted Cycles With Low Progesterone Levels 

 

 
 Auditorias da Qualidade e Segurança do Doente e Auditorias Clínicas em 2021 

Durante o ano de 2021, o HGO deu continuidade à estratégia para o desenvolvimento de auditorias internas e 

acompanhamento de auditorias externas. Neste âmbito foram promovidas formações a grupos dirigidos e a toda a 

organização, de forma a fomentar uma maior adesão pelos profissionais a estas práticas de melhoria contínua.  

Destacamos a presença nestas formações presenciais de 104 profissionais, as quais versaram as Auditoria Interna da 

Qualidade, Auditoria Clínica e implementação na norma NP EN ISO 9001:2015- Sistemas de Gestão da Qualidade – 

requisitos.  
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Também, neste contexto, foi possível recolher a informação através dos Sistemas de Informação existentes e aferir a 

realização de 38 auditorias durante o ano de 2021, nas áreas da Qualidade e Segurança, em contexto clínico e não clínico. 

Realçamos que muitas destas auditorias tiveram como repercussões mudanças e alterações da estrutura da instituição, em 

circuitos organizacionais e atividade clínica assistencial, no sentido de promover boas práticas clínicas em segurança de 

forma sistematizada. É importante referir ainda que estas auditorias visaram normas emitidas pela DGS, destacando-se as 

seguintes: Processo clínico, Registos de Saúde, Práticas Seguras do Medicamento, Identificação Inequívoca dos Doentes, 

Quedas, Consentimento Informado, Triagem de Manchester, Lista de Verificação de Segurança Cirúrgicas, Reprocessamento 

Endoscópio, Precauções Básicas e Controlo de Infeção, nomeadamente na Higiene das Mãos e uso de Luvas, Carros de 

Emergência, Níveis de Referência de Dose na área das radiações, Auditorias Internas da Qualidade no âmbito da Certificação 

pela NP EN ISO 9001:2015 e pelo Programa de Acreditação do CHKS, Auditoria Interna à Limpeza Hospitalar, Sistema de 

Gestão de Resíduos Hospitalares, Limpeza Hospitalar, Armazenamento de Material Esterilizado Hospitalar, de entre outras.  

O Hospital está determinado em providenciar ao doente, o mais seguro atendimento com a elevada qualidade que lhe é 

possível, em ambiente de internamento e ambulatório. As orientações estratégicas do Conselho de Administração e da 

Direção Geral da Saúde permitiram-nos realizar e implementar o Plano de Ação da Qualidade e Segurança de 2021, cujos 

alicerces da sua fundamentação são explanados no Relatório de Atividades da Qualidade e Segurança de 2020. O plano 

detalha a qualidade e segurança das estratégias chave que foram desenvolvidas durante o ano de 2021, nomeadamente na 

concretização dos objetivos para promover a Governação Clínica, prevenir e controlar as infeções e resistência aos 

antimicrobianos, implementar práticas seguras em todos os procedimentos cirúrgicos, implementar práticas seguras na 

utilização de medicação, implementar práticas seguras na identificação inequívoca do doente, prevenir a ocorrência de 

úlceras de pressão, prevenir a ocorrência de quedas, alargar e manter uma cultura de segurança, promover o programa de 

acreditação e certificação de Serviços. 

 

 
Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos  

 

 Não obstante a persistência da pandemia em 2021, o conhecimento e experiência adquirida permitiram uma melhor gestão 

e adaptação às exigências condicionadas pela situação, em paralelo com retoma progressiva de outras atividades integradas 

no programa de prevenção e controlo de infeção do HGO. Assim, o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção 

e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (GCLPPCIRA) ajustou a sua atividade diária nas diferentes vertentes:  

 

1. Atividade em contexto COVID-19  

Reuniões e suporte técnico ao Conselho de Administração – Na função de órgão de apoio técnico, o GCLPPCIRA participou 

de várias reuniões e emitiu documentos de suporte, ao Conselho de Administração sobre as seguintes matérias: elaboração 

do plano de contingência saúde sazonal – módulo inverno 2021-2022; ajuste de circuitos internos para doentes suspeitos e 

doentes confirmados; atualização de definições de caso suspeito; estratégia de testagem para SARS-CoV-2 ajustada à 

evolução da pandemia; orientações para os profissionais no contexto de exposição de risco; elaboração do regulamento de 

visitas e acompanhantes na instituição.  

 

Orientações – Foram atualizadas as diferentes orientações para profissionais de saúde em função da evolução dos 

conhecimentos e fase pandémica, bem como das necessidades sentidas na instituição: atualização de definição e gestão de 

casos suspeitos de COVID-19; algoritmo de abordagem; reforço nas medidas de prevenção e controlo de infeção; definição 

de término do isolamento; avaliação de risco de casos confirmados em circuito não COVID e rastreio de contactos; apoio na 

interpretação de resultados de biologia molecular; gestão de surtos em doentes e profissionais. 

 

Formação – Foi realizado reforço na formação e treino dos diferentes grupos profissionais do HGO, com particular foco na 

abordagem clínica e medidas de prevenção e controlo de infeção em contexto COVID-19.  

 

2. Outras atividades  

Concomitantemente à atividade supracitada, progressivamente foi possível retomar os vários projetos de prevenção e 

controlo de infeção incluídos no plano de ação. No que concerne à Estratégia Multimodal de Promoção das Precauções 

Básicas de Controlo de Infeção (PBCI), tal como no ano anterior, foi priorizado a Higiene das Mãos, Utilização de 

Equipamento de proteção Individual e Controlo ambiental. Relativamente ao módulo da Higiene das mãos (HM) registou-

se uma adesão global de 87,6% (sobreponível ao ano anterior) com maior expressão no grupo dos enfermeiros (90,99%). 

Persiste a necessidade de reforçar o cumprimento de todas as PBCI, com ênfase para o controlo ambiental em geral. Tal 
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como em anos anteriores, o GCL-PPCIRA organizou um conjunto de atividades integradas na Comemoração do Dia Mundial 

da Higiene das Mãos.  

Programa de Apoio à Prescrição dos Antimicrobianos (PAPA)- A partir de março de 2021 foi possível retomar esta atividade 

e incluir a monitorização cefalosporinas de 3ª geração á já realizada de carbapenemes, quinolonas. A repercussão no 

consumo foi imediata, embora acompanhada por ligeiro aumento de resistência aos antimicrobianos. 

 

Vigilância Epidemiológica de resistência aos antimicrobianos: agentes “problema” e agentes “alerta” – Tal como em anos 

anteriores esta vigilância foi uma constante, através da notificação laboratorial de casos de infeção/colonização por 

microrganismos epidemiologicamente significativos, bem como em situações de reingresso na Instituição. Manteve-se ainda 

a VE do Clostridioides difficile de acordo com o protocolo europeu.  

Foi possível retomar outros programas de VE habitualmente realizados no HGO, nomeadamente da Infeção adquirida no 

Local Cirúrgico, e nas Unidades de Cuidados Intensivos (HAI-net ILC, UCI e UCIN).  

 

Formação em prevenção e controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos – Para além da atividade formativa realizada 

em contexto COVID-19 já citada, o GCL-PPCIRA realizou o programa de integração de novos profissionais (médicos e 

enfermeiros) em controlo de infeção, com foco na higiene das mãos. Ainda neste âmbito, foi feita formação regular a 

assistentes operacionais, com particular atenção nas precauções básicas e baseadas nas vias de transmissão. Manteve-se a 

divulgação de informação no formato newsletter, para atualização e divulgação de resultados.  

 

Realização de Auditorias – No cumprimento do cronograma pré definido foram realizadas auditorias à higiene das mãos e 

uso de luvas, sendo os respetivos relatórios direcionados para os serviços envolvidos, com vista posterior discussão de 

resultados com os dirigentes e minimização das dificuldades encontradas.  

 

Articulação com outras Comissões e Serviços – Face ao contexto existente registou-se uma articulação mais marcada com 

outros grupos de trabalho e comissões, principalmente Serviço de Saúde Ocupacional (SSO), Serviço de patologia Clínica e 

Serviço de Instalações e Equipamentos, para resolução de questões relacionadas com a pandemia. 

 

 

Comissão de Gestão do Risco Clínico  

A atividade da Comissão de Gestão do Risco Clínico (CGRC) desenvolve-se de acordo com o seu plano de ação, alinhado 

com o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 (PNSD), Despacho nº 1400-A/2015, DR nº 28 de 10/02/2015, 

com vista a alcançar os objetivos do Plano Estratégico do Hospital Garcia de Orta, E.P.E. Enquanto órgão de apoio técnico, 

a CGRC tem como objetivo geral, promover a melhoria contínua da qualidade dos cuidados e a segurança do doente, e 

reduzir a ocorrência de eventos adversos relacionados com os cuidados de saúde. Relativamente às principais áreas de 

intervenção destacam-se: 

Avaliação Proactiva do Risco – Na gestão proactiva dos riscos, a CGRC reúne com cada Serviço para a identificação e análise 

dos perigos, e aferição do nível de risco. Adotou-se a metodologia de reuniões individualizadas, dado que importa assegurar 

espaços e canais de participação com todos os envolvidos, e promover a responsabilidade, enquanto agentes dinamizadores 

das políticas na instituição. Com este objetivo, cada Serviço elabora os respetivos planos de ação. As monitorizações das 

avaliações do risco são realizadas com a periodicidade máxima bianual, e as respetivas conclusões são reportadas para 

implementação de melhorias. Desde 2016 o Hospital desenvolve este processo através de uma plataforma informática 

Health Event & Risk Management (HER+) no módulo “Avaliação do Risco”. Esta aplicação permite: (i) a comunicação 

dinâmica entre os elementos dos grupos de avaliação; (ii) a utilização de metodologia com níveis de risco; (iii) o registo dos 

perigos, dos riscos e dos planos de ações corretivas. Em 2021, o risk assessment, focalizou-se ainda, na resposta à demanda 

diária de soluções direcionadas para a adequação e determinação de circuitos, reorganização dos serviços e de equipas, 

perante as exigências e necessidades assistenciais, de resposta ao contexto pandémico. 

Gestão e análise de incidentes – O HGO tem implementado o sistema de notificação de incidentes, num processo de 

melhoria contínua através de uma abordagem reativa/retrospetiva dos incidentes notificados. A plataforma informática 

Health Event & Risk Management (HER+) no módulo “Incidentes”, em utilização no hospital desde novembro de 2015. Esta 

aplicação facilita o relato, gestão e análise de incidentes de Segurança do Doente, por parte de todos os profissionais, bem 

como a comunicação entre os intervenientes, possibilitando a divulgação de recomendações e alertas de segurança. Em 

situações de incidentes de risco elevado, é utilizada a ferramenta de análise causa-raiz disponível na referida aplicação. A 

CGRC lidera e coordena este processo com os diversos grupos de análise. Os incidentes são classificados pelos Gestores de 

Risco da CGRC, quanto à sua natureza, segundo a taxonomia da Classificação Internacional de Segurança do Doente. 

Anualmente é elaborado o relatório global com a análise estatística agregada de dados e proposta de medidas corretivas. 
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Em 2021, foram notificados no total 1.123 incidentes sobre segurança do doente. Os dados evidenciam o envolvimento dos 

profissionais no processo de melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados e o compromisso na promoção da 

cultura de segurança no Hospital. Considera-se atingido o objetivo 8 do PNSD. 

Auditorias  – A CGRC tem um plano anual de auditorias internas, instrumento facilitador para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde. Em 2021 foi possível concretizar na íntegra o calendário previsto. São elaborados relatórios 

de todas as auditorias realizadas, onde se mencionam as propostas de intervenção face aos resultados obtidos. Com base 

nesta informação, o Conselho de Administração determina medidas de melhoria e de mitigação dos riscos. Em 2021 foram 

realizadas as seguintes auditorias: 

Quedas notificadas do doente adulto no internamento – A estratégia de intervenção na prevenção de quedas consiste na 

avaliação e monitorização do risco da sua ocorrência, investindo-se, assim, na melhoria da qualidade de vida dos doentes e, 

simultaneamente, na redução dos custos para a sociedade, em geral, e para o Hospital, em particular. Quanto às auditorias 

realizadas, é cumprida a meta relativamente ao objetivo estratégico 6 do PNSD, sobre prevenir a ocorrência de quedas, com 

a periodicidade semestral. Estas auditorias abrangem a NOC da avaliação do risco e prevenção de quedas, enquadrada na 

Norma nº 8/2019 da Direção-Geral da Saúde.  

Identificação do Doente adulto e pediátrico com Pulseira – Realizada auditoria anual aos Serviços do Hospital (ambulatório, 

internamento e hospitais de dia), abrangendo doentes adultos e pediátricos. 

Auditoria observacional às práticas da validação da identificação do doente – Realizada em vários Serviços a auditoria 

observacional no momento de admissão para a consulta/urgência, a administração de medicação, a realização de exames 

complementares de diagnóstico, a realização de registos clínicos, a emissão de notas de alta e o pedido de exames. Foi 

cumprida a meta relativamente ao objetivo estratégico 5 do PNSD sobre assegurar a identificação inequívoca dos doentes. 

Estas auditorias abrangem a Política de Identificação dos doentes, enquadrada na Orientação nº 18/2011 da Direção-Geral 

da Saúde. 

Auditoria à Sinalização do Doente com Alergia ao Medicamento – Auditado o procedimento de colocação no doente da 

pulseira roxa para sinalização de alergia ao medicamento, e o registo da alergia no SClinico. Esta auditoria abrange os 

critérios da Norma de Procedimento Geral 1041 – Registos de Enfermagem no Aplicativo SClinico. 

Consultoria e pareceres  – Em 2021 foram elaborados pareceres para o Conselho de Administração, no contexto de processos 

da Entidade Reguladora da Saúde e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. 

Programa de Formação Contínua  – Com o intuito de aumentar a cultura de segurança do ambiente interno (objetivo 

estratégico 1 do PNSD), a CGRC estabelece anualmente um plano de formação, que inclui sessões realizadas no âmbito da 

atividade do Centro de Formação, e ações de formação em serviço dirigidas aos profissionais, com a participação dos 

elementos dinamizadores do risco. Nesse plano, está incluída a formação mandatória em Gestão do Risco e Notificação de 

Incidentes. Nas sessões dirigidas aos Serviços incluem-se as boas práticas na divulgação das NOC, as recomendações e 

procedimentos, os resultados das auditorias, a avaliação e gestão de riscos, e a notificação / gestão de incidentes. Em 2021 

foram realizadas no total 43h:25m de formação presencial, dirigida a enfermeiros, médicos e TSDT, num total de 124 

profissionais. Foram também realizados esclarecimentos e apoio aos Serviços, por via telefónica e por email. 

 

Gabinete de Cidadão  

O Gabinete do Cidadão foi criado ao abrigo do Despacho n.º 8958/2013, de 9 de julho, tendo como competências verificar 

as condições de acesso aos cuidados de saúde, promover e divulgar os direitos e deveres dos cidadãos, aferir o seu grau de 

satisfação e assegurar meios de participação ativa dos mesmos. Uma das suas principais funções é a receção, tratamento e 

preparação de respostas das exposições de reclamações, sugestões e elogios dos cidadãos.  

No ano de 2021, o Hospital Garcia de Orta, EPE, rececionou e procedeu ao tratamento das seguintes exposições: 

 

TIPOLOGIA DE EXPOSIÇÕES 2021 

ELOGIO/LOUVOR 194 

RECLAMAÇÃO/QUEIXA 1417 

SUGESTÃO 11 

TOTAL 1622 
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Unidade de Hospitalização Domiciliária 

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD), criada em novembro de 2015, é um projeto inovador, centrado no doente 

e nas famílias/cuidadores, trata-se de um modelo de assistência hospitalar que se carateriza pela prestação de cuidados no 

domicílio a doentes agudos, cujas condições biológicas, psicológicas e sociais o permitam. Assenta em 5 princípios 

fundamentais: concordância com o modelo; igualdade de direitos e deveres do doente; equivalente qualidade na prestação 

dos cuidados, rigor na admissão de doentes e no seu seguimento clínico, humanização de serviços e valorização do papel 

da família. 

No final do ano de 2021 a UHD, atingiu o nº de 2.820 doentes tratados, sendo que o número de doentes saídos, em 2021, 

foi 624, com uma demora média de 10,3 dias. 

A UHD assumiu ainda particular relevância no acompanhamento dos doentes COVID, alargando a sua capacidade até 35 

doentes (incluindo 10 COVID) e disponibilizando recursos de telemonitorização dos doentes mais instáveis. 

Estes dados demonstram a importância da hospitalização domiciliária como alternativa à hospitalização convencional com 

incremento da eficiência na utilização dos recursos escassos, com as seguintes evidências: 

• Menores efeitos secundários (menor perda funcional, zero infeções adquiridas); 

• Maior satisfação de doentes e profissionais; 

• Menor custo direto. 

Este projeto, apesar de algumas limitações de recursos físicos e humanos para a sua plena extensão, foi decisivo no aumento 

da capacidade de internamento durante fases de maior pressão no Serviço de Urgência e, a par de outras medidas, permitiu 

atenuar a grande pressão sobre o internamento do Hospital. 

 

Projeto Acessibilidade – Articulação entre cuidados farmacêuticos 

Como instituição prestadora de cuidados de saúde, o HGO tem como objetivo a procura da melhoria contínua dos serviços 

prestados e a satisfação dos doentes.  

A garantia de adesão à terapêutica, consultas e meios complementares de diagnóstico tem sido comprometida por questões 

económicas, levando a que um número crescente de doentes sinta dificuldade no acesso a estes cuidados de saúde.  

O Projeto de Acessibilidade (Pharmaccess), a decorrer desde janeiro de 2016, é um projeto de cariz social que visa assegurar 

a adesão à terapêutica dos doentes que por carência económica, mobilidade reduzida, isolamento social e/ou falta de 

transportes não se conseguem deslocar aos Serviços Farmacêuticos do Hospital onde são acompanhados para o 

levantamento da sua medicação mensal. Para este projeto o HGO contou com o apoio das Farmácias Comunitárias. 

No âmbito do projeto Pharmaccess: Estão envolvidas 29 farmácias situadas na área de influência fisicamente circundante ao 

HGO (concelhos de Almada, Seixal, Sesimbra e Seixal). 

Em 2021, a acessibilidade à terapêutica ambulatória crónica registou 124 doentes, seguidos em várias especialidades. 

Foi assegurado o envio de SMS para doentes, a impressão automática de impressos, calendarização da próxima consulta e 

envio. 

Com a Pandemia COVID-19 foi incrementada a solicitação de entrega da medicação na farmácia de proximidade e/ou em 

casa do utente, tendo sido utilizados os projetos de acessibilidade pré-existente à pandemia e implementadas novas 

alternativas: 

- Informais: Juntas Freguesia, Câmaras Municipais, Voluntários, Grupos Motard e Profissionais dos Serviços Farmacêuticos 

- Formais: Ordem Farmacêuticos, Associação Nacional das Farmácias, Associações Doentes, CTT e Transportadores 

Certificados 

Realça-se a colaboração da Câmara Municipal de Almada na distribuição terapêutica a doentes através da disponibilização 

de transporte da medicação a doentes independentemente da sua condição financeira, que sendo grupo de risco, não 

dispunham de rede de suporte primária e/ou secundária, se encontravam em situação de isolamento ou quarentena e que 

residiam no concelho de Almada. 

Neste período identificaram-se como principais pontos positivos: Acompanhamento farmacêutico em todas as modalidades 

(teleconsulta); Responsabilidades definidas no circuito – garantia rastreabilidade; Sinergias entre todos – 

doentes/Associações/Farmacêuticos/Profissionais de saúde; Projetos com elevado grau de satisfação; Garantia de adesão à 

terapêutica; Custos reduzidos; e, Rapidez na implementação. 
 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Responsabilidade Social  

Durante o ano de 2021 e devido à situação pandémica e consequentes limitações de isolamento e distanciamento físico, o 

Gabinete de Comunicação realizou poucas atividades presenciais. A aposta foi sobretudo na produção e divulgação de 

conteúdos digitais. Ainda assim destaca-se infra algumas iniciativas inovadoras do HGO, alvo de ações realizadas pelo 

Gabinete de Comunicação, no ano de 2021. 
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RESUMO DE PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

HGO cria Centro de Responsabilidade Integrada 

para aumentar respostas de Dermatologia 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social. Reportagem com canal de TV 

Divulgação de Dia Mundial do Dador de Sangue  

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social. Elaboração de vídeo com profissionais 

do Serviço a apelar à Dádiva de Sangue 

Dia Mundial da Perturbação Bipolar. 
Divulgação de vídeo do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do HGO dirigido aos 

profissionais de saúde. 

Projeto de Requalificação e Expansão do HGO 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social.  

Smell Test - reabilitação olfativa - ORL e Serviços 

Farmacêuticos 
Reportagem com canal de TV sobre este projeto inovador do HGO. 

Dia Mundial da Saúde 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social. Elaboração de vídeo com profissionais. 

Parceria com a Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde para vídeo 

institucional. Parceria com a Câmara do Seixal, na iniciativa: «Juntos pela Saúde.» O 

Hospital associaçou-se também às comemorações do Dia Mundial da Saúde no 

Concelho de Almada, tendo nesse dia sido assinada a Carta de Compromisso de 

Saúde Mental e futuro Hospital de Dia de Psiquiatria na Comunidade. 

Dia Mundial do Enfermeiro 
Elaboração de vídeo e Newsletter Temática dedicada aos Enfermeiros do HGO, com 

a participação das equipas de enfermagem de vários serviços. 

Novo Pavilhão de Consulta Externa 

Produção de cartazes sugestão de sinalética em parceria com Gabinete de Desenho 

para comunicar a mudança e as valências do novo espaço de consultas. Divulgação 

interna - galatea e externa - canais de comunicação do HGO - site, facebook, 

linkedIn e meios de comunicação locais. 

Dia da Gastronomia Sustentável / Desperdício & 

Aproveitamento Alimentar  

Preparação de apresentação e peças de comunicação de apoio a Webinar, no 

âmbito da participação do Serviço de Nutrição. 

Curso em Simulador de Artroscopia no Serviço de 

Orto-Trauma do HGO.  

Divulgação de informação na intranet, site e redes sociais do HGO, centrado nas 

vantagens deste modelo de formação. 

Novas Instalações do Centro Medicina Dor Beatriz 

Craveiro Lopes no Laranjeiro 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social. Inauguração por SE, a Senhora Ministra 

da Saúde. Reportagens com imprensa e canal de Tv. 

Pediatria - Divulgação da atribuição de dois 

carros elétricos para as crianças hospitalizadas 

realizarem percursos até ao bloco operatório ou 

para a realização de exames complementares de 

diagnóstico. 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn. 

Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e Paliativos 

Pediátricos 

Elaboração de Cartazes e folhetos para distribuição na comunidade - Bibliotecas do 

Concelho de Almada e Concelho do Seixal sobre livros relacionados com a temática 

e sobre a atividade das equipas hospitalares e dos Centros de Saúde. Parcerias com 

Câmaras municipais de Almada e do Seixal.  

Divulgação interna e externa da iniciativa internacional: «Eu tiro o chapéu pelos 

cuidados paliativos pediátricos» 

Dia Mundial da Visão 
Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn. 

Dia Nacional de Luta contra a Dor 
Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn. 
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Hospital Garcia de Orta com nova resposta na 

comunidade para prevenir e reduzir infeção por 

VIH - Primeira consulta descentralizada de 

profilaxia pré-exposição (PreP), criada em Almada. 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn, 

bem como divulgação comunicação social. Reportagens com imprensa e canal de 

TV. 

Apoio à iniciativa de estudantes universitários - 

Natal Diferente - entrega de presentes a 

profissionais e doentes do HGO 

Divulgação interna junto dos profissionais do hospital, na intranet, junto dos 

utentes e através dos canais de comunicação do hospital - site, facebook e linkedIn. 

Comemorações dos 30 anos do HGO 

Preparação e distribuição de Kit de aniversário aos colaboradores do HGO 

Fotografias aos colaboradores com 30 anos de atividade 

Vídeo para assinalar os 30 anos do HGO.  

 

Medicina Física e Reabilitação – Produtos de Apoio  

Durante o ano 2021 foi otimizado o circuito de prescrição de Produtos de Apoio (PA), com o objetivo de reduzir o tempo 

desde entre a prescrição pelos vários serviços prescritores e a sua entrega aos utentes do hospital, promovendo a 

multidisciplinariedade no processo. 

Em 2019, o tempo entre a prescrição e entrega de PA era de 301 dias, e o processo gerava 15 documentos para cada pedido 

e tinha 36 etapas.  

O projeto de melhoria iniciou-se com reuniões multidisciplinares com a equipa de melhoria do projeto. Nestas reuniões 

multidisciplinares foi realizado o mapeamento do processo desde a prescrição do PA até à entrega do mesmo ao utente e 

finalização do processo na Plataforma de Financiamento Supletivo de Atribuição de Ajudas Técnicas da Direção Geral da 

Saúde. O mapeamento do processo permitiu o levantamento de redundâncias e desperdícios e consequente redesenho e 

implementação do processo ideal. O processo foi totalmente informatizado e em grande medida desmaterializado 

Foi introduzida outra melhoria ao processo: uma reunião multidisciplinar quinzenal com o objetivo de discutir regularmente 

os problemas e dúvidas do processo de uma forma proactiva. Nesta reunião participam todos os profissionais/serviços que 

estiveram envolvidos na melhoria do fluxo dos PA. 

A melhoria do fluxo de prescrição e aquisição de PA permitiu: reduzir o número de etapas do fluxo de 36 para 27 etapas; 

reduzir os 15 documentos criados durante o processo anterior para 4 (documentos originais) e reduzir os tempos entre a 

prescrição e entrega do PA, com grande vantagem para o acesso dos utentes aos PA. 

 

Serviço de Gastrenterologia  

O HGO conseguiu, após um longo e difícil percurso, criar as condições básicas para a implementação de um Centro de 

Excelência no Diagnóstico e Terapêutica da Patologia Biliopancreática. Atualmente o Serviço de gastrenterologia do HGO 

conta com várias vantagens e oportunidades que permitem perspetivar um significativo desenvolvimento desta área:  

 A Infraestrutura física criada traduz-se por uma nova sala de angiografia, ampla, com um equipamento de última 

geração da Siemens “Artis Zee Multipurpose” com excelente capacidade de angiografia / fluoroscopia. Associada a 

este equipamento foi possível instalar um pendente ergonómico de acordo com as especificações do Serviço 

Gastrenterologia onde se encontram instalados os dispositivos mais recentes para a realização com qualidade de 

CPRE, colangioscopia, ecoendoscopia de intervenção (aquisição da fonte em curso), para além de exames de 

intervenção de outras áreas das doenças digestivas.   

 Tudo isto em colaboração com o Serviço de Radiologia, também com possibilidade de intervenção com o Grupo de 

Patologia Biliopancreática numa desejável abordagem multidisciplinar.   

 Tem sido possível obter o apoio do Serviço de Anestesia, ainda que desejavelmente este possa aumentar num futuro 

o mais breve possível, tendo contribuído para esta colaboração a aquisição de um novo ventilador de acordo com as 

especificações da especialidade e perfeitamente integrado no layout da nova sala.   

 Às reconhecidas condições materiais acima descritas criámos uma equipa medica com elevada diferenciação em CPRE 

de grau I, II,III e IV, colangioscopia e ecoendoscopia de intervenção biliopancreática. 

 Já está em funcionamento um Consulta de Doenças Biliopancreáticas que permite a avaliação clínica longitudinal dos 

doentes desta área, incluindo a avaliação prévia a qualquer intervenção endoscópica e o acompanhamento posterior. 

Atualmente, o Serviço de Gastrenterologia disponibilizou apenas um tempo desta consulta subespecializada, mas o 

seu alargamento a mais tempos será facilmente obtido, de modo a assegurar quaisquer necessidades futuras.  
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Face ao exposto, fácil é concluir que HGO tem, neste momento, condições potenciais para se tornar no melhor Centro de 

Excelência no Diagnóstico e Terapêutica da Patologia Biliopancreática da Grande Lisboa. A curto prazo, neste hospital, 

poder-se-ão tratar não só os doentes da sua zona primária de referência como os doentes do Sul do País e da Área 

Metropolitana de Lisboa, que careçam de intervenção diferenciada. Pouco falta para que seja possível tornar real este 

projeto. 

Serviço de Medicina Interna e de Apoio à Gestão do Internamento  

Projeto de Melhoria da demora média e agilização de altas do internamento de medicina interna do Hospital Garcia de Orta: 

Os objetivos deste projeto são diminuir a demora média de internamento no Serviço de Medicina Interna e diminuir os 

constrangimentos para a alta hospitalar do doente, como a não realização de MCDTs para decisão de alta e eventuais 

problemas sociais dos doentes. 

Foi detetada a necessidade de diminuir a demora média de internamento do Serviço de Medicina Interna. Para resolver este 

problema, o Hospital em colaboração com empresa de consultoria externa, Lean Health Portugal, implementou um projeto 

de melhoria no serviço de Medicina Interna juntamente com o Serviço de Apoio à Gestão de Internamento (SAGI), criado 

com o objetivo principal de gerir os internamentos e agilizar as altas do hospital. Este projeto envolveu as equipas do Serviço 

de Medicina Interna (Medicina I, Medicina II, Medicina III, Medicina IV e Unidade Médica Diferenciada), a Unidade de 

Hospitalização Domiciliária, o Serviço de Apoio à Gestão de Internamento e o Serviço Social. 

Neste projeto de melhoria foi utilizada a metodologia Lean. Iniciou-se com o mapeando das etapas do processo de 

internamento de um doente e identificação de desperdícios. Os principais desperdícios identificados foram: tempo de espera 

para realização de MCDT e o protelamento de alta hospitalar (intervalo de tempo entre alta clínica e alta hospitalar) 

decorrente nomeadamente do deficiente planeamento multidisciplinar da alta. Após identificação dos desperdícios do 

processo, a equipa definiu que a medida de melhoria a testar para reduzir os desperdícios encontrados e, 

consequentemente, diminuir o tempo de internamento dos doentes seria a realização de um Huddle Meeting diário (reunião 

breve e multidisciplinar). Participam diariamente nestas reuniões a Diretora do Serviço de Medicina Interna, o Diretor de 

Serviço do SAGI, a Diretora do Serviço Social, 3 Assistentes Sociais, o Administrador Hospitalar da área, 1 médico ou 

enfermeiro da Unidade de Hospitalização Domiciliária e 1 médico e 1 enfermeiro de cada serviço de internamento. Os 

Huddle Meetings permitem que os profissionais se reúnam de uma forma breve e regular para discutir temas importantes. 

No caso do internamento, esta reunião permite que médicos, enfermeiros e assistentes sociais agilizem a realização de 

MCDTs, agilizem as altas dos doentes e permite que resolvam multidisciplinarmente problemas que surjam com cada doente 

em específico. Para os Huddle Meetings foram listados os temas importantes a abordar nas reuniões, foram definidas regras 

para o bom funcionamento das reuniões e foi criado um quadro de registo das informações importantes discutidas, isto é, 

altas realizadas, altas previstas, MCDTs pendentes de resposta dos serviços produtores e problemas sociais dos doentes. 

Como forma de monitorizar os resultados dos Huddle Meetings diários, foi desenvolvido pelo Serviço de Planeamento, 

Estudos, Análises e Controlo de Gestão um dashboard em Power BI com vários gráficos relativamente aos seguintes 

indicadores por especialidade e período temporal: nº internamentos, número de doentes saídos, tempo de internamento 

em média e mediana, percentagem de cumprimento de altas previstas (face a demora média convencionada), número de 

doentes com protelamento de altas, número de dias de protelamento de alta, tempo médio entre a admissão do doente no 

internamento e a triagem social e a percentagem de doentes com triagem social realizada. Além do dashboard, estão a ser 

monitorizados, semanalmente, os motivos dos protelamentos de alta para que a equipa possa tomar decisões mais 

direcionadas, dependendo dos motivos que levam a um maior número de dias de protelamento de alta. 

Os Huddle Meetings foram implementados no início de abril de 2021 e até final do ano verificou-se a redução da demora 

mediana em 10% (-1 dia), o nº de dias de protelamento de alta/mês reduziu-se em 44%, o nº de doentes com protelamento 

de alta diminui 63% e a percentagem de doentes com protelamento de alta reduziu-se 65%. 

Foi criado um Survey Monkey com 10 perguntas para os profissionais do Serviço de Medicina Interna responderem, com o 

objetivo de perceber se estes sentiam os benefícios da realização dos Huddle Meetings. No total, obtiveram-se 39 respostas. 

Cerca de 84% dos profissionais consideram os Huddle Meetings importantes, facilitando a comunicação entre serviços, 

agilizando a realização de MCDTs para decisão de alta e melhorando o planeamento de altas.  
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XI. ANEXOS DO RGS 

Anexo 1  

Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2021 que deverá conter informação referente ao 

desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, 

igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de 

suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) (aplicável às grandes empresas que sejam entidades de interesse público, 

que à data do encerramento do seu balanço excedam um número médio de 500 trabalhadores durante o 

exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo). 

Demonstração não financeira - 2021 

A demonstração não financeira a que se refere o número anterior deve conter as informações bastantes para uma compreensão 

da evolução, do desempenho, da posição e do impacto das suas atividades, referentes, às questões ambientais, sociais e relativas 

aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à 

corrupção e às tentativas de suborno, incluindo: 

Uma breve descrição do modelo empresarial da empresa; 

Relatório Governo Societário 2021 - HGO: 

Capítulo V - A, n.º1 

Capítulo V - C, n.º1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al.) a, b, c e d  

Capítulo V - D, n.º1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al. a e b  

Capítulo V - E, n.º1, 2, 3, 4 

Capítulo V - F, n.º1 

Capítulo VI – A, n.º 1, 2 e 3 

Capítulo VI – B, n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Capítulo VI – C, n.º 1, 2 e 3 

Capítulo VI – F, n.º 1 e 2 

Uma descrição das políticas seguidas pela empresa em relação a essas questões, 

incluindo os processos de diligência devida aplicados; (n.º 2 do art.º 66-

B:"questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre 

mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao 

combate à corrupção e às tentativas de suborno") 

Relatório Governo Societário 2021 - HGO: 

Capítulo II – n.º 2 al.) a 

capítulo IX – n.º 2, n.º 3 al.) a, b, c, d, e, e f 

Os resultados dessas políticas; 

Relatório Governo Societário 2021 - HGO: 

Capítulo II -n.º 2b) 

Capítulo IX – n.º 2, n.º 3 al.) a, b, c, d, e, e f 

Os principais riscos associados a essas questões, ligados às atividades da empresa, 

incluindo, se relevante e proporcionado, as suas relações empresariais, os seus 

produtos ou serviços suscetíveis de ter impactos negativos nesses domínios e a 

forma como esses riscos são geridos pela empresa; 

Relatório Governo Societário 2021 - HGO: 

Capítulo VI - A, n.º 2 e 3 

Capítulo VI - B, n. º1, 2, 3 e 5, 6, 7 e 8 

Capítulo VI - C, n. º2 e 3 

Indicadores-chave de desempenho relevantes para a sua atividade específica. 
Relatório Governo Societário 2021 - HGO:  

Capítulo II -n.º 2 al.) b 



 
Anexo 2  

Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada a aprovação do RGS 

2021. 

 



 
 

Anexo 3  

Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 4  

Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se refere o artigo 52.º do 
RJSPE 

Evidências em como os membros do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, E.P.E., declararam, no início do 

mandato, ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, quaisquer participações patrimoniais que 

detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições 

financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse. 
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Anexo 5  

Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a 
aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de prestação de contas (aí se 

incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 202022. 

Os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2020, incluindo o RGS, ainda aguardam aprovação por 

parte do titular da função acionista. 

                                                           
22 Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SIRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda verificado a 
aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2020 por parte do (s) titular (es) da função acionista tal deve 
ser objeto de menção específica. 
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