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1. Enquadramento  

O presente Plano de Atividades e Orçamento para 2020 (PAO2020) foi elaborado em contexto de plena 

pandemia de COVID-19 e resultou da revisão dos objetivos assistenciais e económico-financeiros, 

conforme previsto no Despacho de 23/06/2020 da Senhora Ministra da Saúde, e dá cumprimento aos 

seguintes Despachos: 

 O Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde de 21 de Junho de 2019; 

 O Despacho nº 989/19 – SET do Secretário de Estado do Tesouro, de 24 de Setembro de 

2019, relativo às instruções para a elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão 

(IEIPG) às entidades públicas empresariais (EPE) integradas no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS);  

 O Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado Adjunta 

e da Saúde de 4 de Setembro de 2020. 

A pandemia de COVID-19 declarada pela OMS a 11/03/2020 teve resultado imediato no Hospital Garcia 

de Orta (HGO), sendo visível a queda acentuada da atividade programada e não programada, sobretudo 

em virtude das alterações aplicadas à organização e prestação de cuidados, de modo a preparar a 

resposta do Hospital à pressão a que poderia vir a ser sujeito, em função da evolução da pandemia 

(redução dos agendamentos de consultas, cirurgias, exames; conversão de camas cirúrgicas em camas 

médicas; conversão da Unidade de Cirurgia de Ambulatório em Unidade de Cuidados Intensivos, etc). 

Nesse sentido, o HGO submeteu novas metas assistenciais a 14/07/2020, na plataforma SICA, que 

traduziram a quebra de produção ocorrida entre meados de Março e Maio de 2020 (Estado de 

Emergência), e perspetivaram a retoma, atentas às necessárias medidas de segurança para utentes e 

profissionais, mas sensíveis às necessidades de saúde da população que serve e ao cumprimento dos 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos. 

A atividade assistencial revista e submetida nessa data, bem os novos compromissos assistenciais e 

económico-financeiros serviram de base ao Acordo Modificativo 2020 ao Contrato-Programa, já 

assinado pelo HGO. 

Entretanto, a 20/08/2020, o Hospital submeteu o seu Orçamento para 2021, de acordo com as 

orientações do Despacho n.º 15/2020 da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde. 

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

necessidades dos doentes referenciados, cada vez em maior número, pelos centros hospitalares da 

Península de Setúbal, como hospital de “fim de linha” e urgência polivalente, sendo também procurado 

pelas populações e hospitais de outras regiões, em particular do Sul do país.  

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

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

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

lamenta, uma vez que o Conselho de Administração considera absolutamente fundamental que o HGO 

recupere a autonomia de gestão e lhe seja confiada capacidade de decisão para assegurar a gestão 

corrente e a gestão estratégica da sua atividade assistencial, seja ao nível das necessidades em recursos 

humanos, seja ao nível dos principais investimentos.  
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Um conjunto significativo de objetivos que se procurará atingir está dependente de o HGO conseguir 

captar e fixar os Recursos Humanos necessários, garantindo a sustentabilidade a curto e médio prazo 

dos seus recursos humanos. É fundamental assegurar a renovação do corpo clínico, estabilizar a sua 

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

de forma alinhada com a estratégia de Melhoria do Acesso. 

Espera-se o apoio da Tutela na tomada de medidas de caráter excecional que permitam ao HGO sair da 

situação muito crítica em matéria de recursos humanos, em particular de Anestesia e Pediatria, de modo 

a melhorar a acessibilidade aos cuidados cirúrgicos e a melhoria dos indicadores de acesso e dos tempos 

de resposta. 

Aos Profissionais, ter-se-á que reconhecer o enorme esforço de melhoria alcançado e potenciar a sua 

intervenção através de um diagnóstico mais rigoroso dos níveis motivacionais e dos fatores 

condicionantes. 

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

pandemia, poderão a médio prazo ser resolvidas com a ampliação do HGO, com a construção de um 

Novo Edifício de Ambulatório (NEA), já proposta, e que carece agora de grande avanço na preparação 

da adaptação funcional consequente do atual edifício do HGO, bem como dos documentos concursais 

indispensáveis, bem como na garantia do financiamento público adicional necessário ao lançamento de 

um concurso público internacional. 

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

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

de tutela. 

 Visão, Missão e Valores 

Missão 

O Hospital tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos no 

âmbito das responsabilidades e capacidades, dando execução às definições de política de saúde a nível 

nacional e regional, aos planos estratégicos e às decisões superiormente aprovadas. O Hospital, no 

cumprimento da sua missão, assegura, a cada doente, os cuidados que correspondam às suas 

necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e, numa lógica de governação clínica, 

promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo as áreas de ensino, formação e 

investigação, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

 

Visão 

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

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

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

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

constituído, o avanço do projeto do Novo Edifício de Ambulatório (NEA), o que implica a preparação 

das peças concursais necessárias, o estudo sobre a adaptação funcional do atual edifício, orçamentação 
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global do projeto do novo edifício, incluindo da intervenção para adaptação funcional do atual edifício, 

das necessidades de (re)equipamento clínico e não clínico, bem como da fiscalização de obra a levar a 

cabo, com o consequente pedido de reforço de capital estatutário à tutela, e autorização de despesa, 

que habilitem o HGO a lançar o concurso público internacional. 

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

à urgência e Consulta Externa, articulando-se com os CSP no sentido de melhor gerir o fluxo de procura 

que lhe é dirigido, quer ao nível da resolutividade cirúrgica e da gestão do internamento, com maior 

aposta na diminuição das demoras médias, redução dos internamentos desadequados e melhor 

articulação com a RNCCI. Os tempos de resposta garantidos terão de ser cumpridos e terá que haver 

um avanço na gestão interna do acesso ao nível dos MCDT solicitados aos diferentes níveis. 

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

tanto a confiança dos utentes, como dos colaboradores, face à mobilidade crescente e necessidade de 

renovação de alguns grupos profissionais. Deve tornar-se um hospital moderno, eficiente, com uma 

grande aposta na qualidade e na inovação. Também a área de referência deverá crescer, essencialmente, 

por força do aumento da diferenciação e otimização da capacidade instalada. O caminho da integração 

com os cuidados de saúde primários e cuidados continuados, deverá ser aprofundado. 

 

Valores 

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

valores: 

 Cultura de prestação de serviço público; 

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

 Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar; 

 Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 

 Promoção da organização; 

 Cultura e promoção da qualidade; 

 Conservação do património e proteção do meio ambiente 

 Eficiência na utilização dos recursos. 

 Caraterização do Hospital 

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

concelhos de Almada e Seixal, desenvolvendo ainda atividades de investigação e formação, pré e pós-

graduada de profissionais de saúde. 

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

principais, conforme a Tabela seguinte e que permitiram, em 2019, a produção que consta na página 

seguinte: 
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Valências por linha de atividade 

Valência Internamento 
Cirurgia de 

Ambulatório 

Consulta 

externa 

Hospital de 

Dia 
Urgência 

Técnicas 

(MCDT) 

Anatomia Patológica 
     

Anestesiologia 
     

Angiologia e Cirurgia Vascular      

Berçário      

Cardiologia      

Cirurgia Geral      

Cirurgia Maxilo-Facial      

Cirurgia Pediátrica      

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética      

Cuidados Paliativos      

Dermato-Venereologia      

Doenças Infecciosas (Infecciologia)      

Endocrinologia e Nutrição      

Gastroenterologia      

Ginecologia      

Hematologia Clínica      

Imunohemoterapia      

Medicina da Dor      

Medicina do Trabalho      

Medicina Física e Reabilitação      

Medicina Interna      

Medicina Nuclear      

Nefrologia      

Neonatologia      

Neurocirurgia      

Neurologia      

Neurorradiologia      

Nutrição e Dietética      

Obstetrícia      

Oftalmologia      

Oncologia Médica      

Ortopedia      

Otorrinolaringologia      

Patologia Clínica      

Pediatria      

Pneumologia      

Procriação Medicamente Assistida      

Psicologia      
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Valência Internamento 
Cirurgia de 

Ambulatório 

Consulta 

externa 

Hospital de 

Dia 
Urgência 

Técnicas 

(MCDT) 

Psiquiatria      

Psiquiatria da Infância e Adolescência      

Radiologia      

Reumatologia      

Urologia      

Unidade de Hospitalização Domiciliária      

Unidade de Cuidados Intermédios (nível II)      

Unidade AVC      

Unidade de Coronários      

UCI Neonatologia (nível III)      

UCI Pediatria (nível III)      

UCI Polivalente (nível III)      

Meios Extra Hospitalares - VMER        

Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)      

Via Verde Coronária (com Card. de Intervenção)      

Via Verde Sépsis      

 

 

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

do Reto, reconhecido no Despacho nº 9414/2016 de 22/07/2016 e o CRe de Neurorradiologia de 

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

530/2017 de 8/08/2017 e é ainda Centro de Tratamento de Hipertensão Pulmonar de Adultos, na 

sequência da apreciação da candidatura apresentada, de acordo com a Norma nº 4/2018, de 19 de 

janeiro, conforme ofício da DGS de 19/07/2019.  
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O HGO realiza transplante renal e transplante de córnea. 

 Caraterização da área de influência 

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

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

e Sesimbra, correspondendo a 295.941 habitantes. Entre o ano de 1991 e o ano 2011 verificou-se um 

acréscimo considerável de população: o concelho de Almada registou um crescimento de 14,7%, o 

concelho do Seixal verificou um aumento populacional de 35,4% e o concelho de Sesimbra registou um 

crescimento de 81,7%, correspondendo, no total dos 3 concelhos, a mais 85.858 residentes (+29%), em 

10 anos. 

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

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

a servir a população residente nos concelhos de Almada e Seixal, prestando assistência direta a 332.299 

habitantes, a que podem acrescer os que resultam do estatuto de Hospital Central (na área da 

Neurocirurgia, por exemplo). 

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

o que representa um aumento continuado da população que serve. 

 

Fonte de dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente; Fonte: PORDATA (data da última atualização de dados 14/06/2019). 
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 Organigrama 

 

NOTA: No organigrama é referido Fiscal Único e não Conselho Fiscal, porque decorre do Regulamento aprovado 

antes da mais recente alteração legislativa. O Regulamento Interno encontra-se em fase de revisão. 

 Linhas estratégicas 2020-22 

Face ao quadro de situação existente no HGO nos domínios de estrutura e operacional e atendendo à 

envolvente externa, as orientações estratégicas para o horizonte temporal de referência situam-se nos 

seguintes eixos fundamentais, orientadores da atividade do Hospital: 

 

1. Centralidade no doente  

2. Qualidade e Segurança  

3. Valorização e envolvimento dos profissionais  

4. Melhoria do Acesso  

5. Eficiência operacional e sustentabilidade  

6. Melhoria da articulação com os outros níveis de cuidados e com a comunidade  

7. Inovação organizacional  

8. Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 
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 Análise Swot 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos

•Inovação tecnológica no diagnóstico e tratamento em várias áreas 

assistenciais (Medicina Nuclear, Angiografia, Radiologia e 

Neurorradiologia e Oftalmologia)

•Elevada dependência do financiamento através do Contrato-Programa 

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

dispendiosos e sem adequado financiamento

•Elevada produtividade dos recursos humanos, na comparação com o 

benchmarking 

• Insuficiência de recursos humanos especializados nalgumas áreas 

profissionais (anestesiologia, pediatria..)

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

de elevada diferenciação com potencial de atratividade

• Multiplicidade dos regimes de contratação de pessoal e das formas 

de remuneração

•Metodologias de Qualidade e Segurança implementadas (CHKS, ISSO 

9000, ACSA)

•Dificuldade de acesso a algumas especialidades e consequente 

crescimento das listas de espera (consulta, cirurgia e MCDT)

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

ambulatório

•Aposta nas alternativas à hospitalização clássica (Hospitalização 

Domiciliária)

•Sobreprocura do serviço de urgência com elevado peso de doentes não 

urgentes ou pouco urgentes

•Modelo de Contratualização Interna •Fragilidade ao nível de sistemas de comunicação interna

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

clínicas

Oportunidades Ameaças

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

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

remuneratória, por exemplo) e escassez de oferta de profissionais 

nalgumas áreas/especialidades

•Reforço da autonomia de gestão

•Modelo de financiamento dos Hospitais desadequado face à realidade 

(financiamento de patologia CRe em Centros não reconhecidos; 

Terapêuticas invovadoras)

•Construção do novo edifício de ambulatório (NEA)
•Excessiva burocracia na tramitação de vários processos, 

designadamente, de compras e contratações

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

hospital

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

com os cuidados de saúde primários, hospitais e rede de cuidados

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

dos Hospitais, agravando custos operacionais e agravando a 

capacidade de resposta (TMRG)
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2. Linhas Estratégicas, objetivos e projetos relevantes 

correspondentes 

Atendendo às grandes orientações estratégicas estabelecidas e aos grandes objetivos de política 

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

contexto interno – de estrutura, de recursos e operacional – e externo, atual e previsional, da instituição, 

o Plano de Atividades e Orçamento para 2019-2021, contempla um conjunto de ações/medidas que se 

situam nos seguintes eixos de intervenção: 

 

1. Centralidade no doente  

2. Qualidade e Segurança  

3. Valorização e envolvimento dos profissionais  

4. Melhoria do Acesso  

5. Eficiência operacional e sustentabilidade  

6. Melhoria da articulação com os outros níveis de cuidados e com a comunidade  

7. Inovação organizacional  

8. Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

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

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

 Centralidade no doente  

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. 

 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, haverá projetos estimulantes a desenvolver, como seja a candidatura a novos Centros 

de Referência (Transplante Renal e Cardiologia de Intervenção), 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. 
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 Valorização e envolvimento dos profissionais  

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

como a promoção da conciliação da sua vida profissional e familiar. 

Ao nível das condições de trabalho, haverá enfoque grande na garantia de realização de investimentos 

na área da capacidade diagnóstica e terapêutica, que potenciem a realização profissional e o 

desenvolvimento de projetos de investigação clínica / científica. 

Quer-se assegurar competências críticas de gestão, e promover elevados níveis de motivação, de 

envolvimento e de participação dos colaboradores na gestão e na execução dos planos de ação 

negociados com o Conselho de Administração. A formação e o enriquecimento de competências críticas 

das chefias intermédias, deverão constituir um objetivo estratégico, de modo a potenciar os resultados 

a alcançar.  

A implementação da avaliação de desempenho em todos os grupos profissionais poderá contribuir 

para premiar o esforço, tanto das chefias, como das equipas e colaboradores, devendo constituir um 

instrumento privilegiado de gestão e de suporte à execução dos objetivos dos serviços. 

Pretende-se reforçar a cultura de trabalho em equipa multidisciplinar e desenvolver o Clube HGO, 

disponibilizando acesso a práticas desportivas internamente. 

 Melhoria do Acesso  

No domínio da melhoria do Acesso, o maior desafio que se enfrenta é o de replanear toda a 

organização do trabalho dos Profissionais em função do Acesso. 

Assim, o HGO reforçará a equipa de gestão da LEC e alterará alguns procedimentos na sua gestão clínica 

e administrativa, com vista à melhoria dos tempos de espera no acesso a 1.ª consulta. Contando com 

algum reforço de recursos na área da Anestesia - que, em grande medida, não está sob controlo do 

Hospital - vai ser potenciada a programação e agendamento cirúrgicos, de modo a permitir a redução 

dos tempos de espera para cirurgia. É objetivo do HGO que, no final de 2021, não haja doentes à espera 

de marcação de 1ª consulta há mais de 1 ano, nem em LIC há mais de 1 ano, objetivo este que, 

atendendo aos dados de partida, é bastante ambicioso. 

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

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. 

Quer-se reforçar a ambulatorização de cuidados, nomeadamente através da Unidade de 

Hospitalização Domiciliária, promoção da Cirurgia Ambulatória, desenvolvimento de novos Hospitais de 

Dia, e da Telesaúde, e, no domínio do Medicamento, alargar o programa Pharmaccess. 

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

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

clínica na admissão ao internamento com proveniência da urgência. 
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No domínio dos MCDT, é essencial tornar transparente a lista e o tempo de espera para acesso a 

MCDT. 

 Eficiência operacional e sustentabilidade  

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

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

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

orçamental. Assim, será exigido um modelo de negócio sustentável, pelo que além de 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. 

Por exemplo, com vista à redução da demora média em pelo menos 5%, diversas medidas serão 

tomadas, passando por melhorar a resposta interna na área dos MCDT, os transportes de doentes 

e, em especial, o acesso atempado à RNCCI (neste caso, contudo, trata-se de um fator menos 

controlável pelo Hospital). 

No domínio não clínico, há a referir, nomeadamente, que no sector das Compras, está a ser 

reestruturado o Serviço de Logística, desenvolvido um Plano de Compras anual e estão a ser 

desenvolvidos procedimentos concursais de forma massiva, com vista a aumentar a concorrência e 

transparência na compra; que se pretende reforçar a importância da Auditoria Interna e do follow-up 

das auditorias já realizadas, bem como diversificar fontes de financiamento e recuperar taxas 

moderadoras. Em paralelo, será desenvolvida a contabilidade de gestão e projetos de custeio por 

atividades. 

Os investimentos que estão a ser levados a cabo com co-financiamento POSEUR permitirão promover 

a eficiência energética e reduzir custos neste domínio. 

 Melhoria da articulação com os outros níveis de cuidados e com a 

comunidade  

É essencial, para a própria sustentabilidade a médio prazo da atividade hospitalar, aprofundar a 

articulação com o ACES Almada/Seixal, garantindo que os cuidados são prestados no nível mais 

adequado, com descentralização e articulação estreita com os cuidados de saúde primários, em efetiva 

parceria, em prol da obtenção de ganhos em saúde, e numa lógica de proximidade, eficiência e melhoria 

da acessibilidade. 

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

vista à redução dos dias de protelamento de alta que tanto penalizam a demora média do HGO e RNSM, 

e a continuidade de cuidados. 

No domínio da doença mental, terá que se desenvolver um trabalho de procura de soluções, na 

comunidade, em articulação com o HGO, das respostas para as situações complexas dos doentes 

mentais crónicos. 
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O HGO está ainda empenhado no estreitamento da colaboração com as autarquias e 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.  

 Inovação organizacional  

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

Para tal, está a promover: 

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

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

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

investigação e formação) 

 A constituição de novos CRI, na Dermatologia, Otorrinolaringologia, Gastrenterologia e 

Medicina Nuclear, já em 2020, bem na área da Radiologia e Neuroradiologia, em 2021 

 A desmaterialização de processos (no domínio, nomeadamente, dos MCDT, das prescrições 

de Transportes de doentes, dos pedidos de produtos de apoio, ou da emissão de Termos de 

Responsabilidade) 

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

 A constituição da equipa SAGI (Serviço de Apoio à Gestão de Internamento), como o objetivo 

de auxílio à gestão de camas nos serviços (admissões e altas) e de redução de demora média, 

com recurso também à metodologia LEAN 

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

processo foi reforçado, no período de pandemia COVID-19, estabelecendo regras claras de 

circulação e de distanciamento físico de doentes, familiares e profissionais. Prevê-se ainda a 

constituição de um balção de Acolhimento e a aquisição de um sistema de gestão de visitas e 

nova sinalética para o espaço da consulta externa e dos exames 

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

desenvolvimento de workflows de pedidos e aprovações) 

 O refrescamento da Imagem Institucional e do site do Hospital. 

 Modernização tecnológica das instalações e equipamentos 

Por fim, é absolutamente essencial, em 2020, e face aos baixíssimos níveis de Investimento executados 

na última década, proceder a diversas transformações e à qualificação das condições de trabalho e 

hoteleiras, pelo que se prevê, em 2020: 

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

 Renovar os grandes equipamentos, em especial no campo da Imagiologia e Medicina Nuclear 

 Investir na infraestrutura tecnológica e nos sistemas de informação 

 Reabilitar e reorganizar funcionalidades em vários espaços, especializando funções e 

agregando componentes de serviços hoje dispersas 

 Promover a eficiência energética 
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Preparar o lançamento do concurso do Novo Edifício de Ambulatório (NEA), que permitirá, a médio 

prazo, a transferência da atividade ambulatória e consequentemente, o aumento da capacidade de 

internamento até 650 camas, melhorando o conforto dos doentes e aumentando a segurança clínica no 

internamento. O ambulatório passará a ter excelentes condições de atendimento e de trabalho, com 

mais de 100 gabinetes de consulta externa, vários hospitais de dia, com dimensão adequada. As 

estruturas operatórias permitirão dar resposta à procura, com reflexo na melhoria dos indicadores de 

acesso. 

  



 

Plano de Atividades e Orçamento 2020  

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 

15 
 

3. Performance Histórica e Projetada 

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

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

procura, ao quadro de recursos, à estratégia definida e ao objetivo de não comprometer a 

sustentabilidade económica do HGO, a atividade assistencial prevista para o exercício de 2020 encontra-

se enquadrada ou condicionada pelos seguintes aspetos: 

 Garantia de acesso aos cuidados de saúde, através de aplicação do Regime excecional de 

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

epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, nos 

termos previstos no Programa de Estabilização Económica e Social de Programa Especial, num 

exercício de apuramento real das necessidades e de aproveitamento dos recursos existentes; 

 Reforçar o modelo de organização em Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) 

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

serve, ainda que se preveja um cenário de evolução da procura muito condicionado pela 

situação epidemiológica;  

 Crescente articulação com os Cuidados de Saúde Primários 

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

objetivo de garantir a manutenção da sustentabilidade económica e financeira da organização; 

 Persistência das limitações de recursos, designadamente humanos, quer por considerações de 

natureza económica, quer por efeito de restrições na oferta, designadamente de médicos em 

áreas de especialidade específicas.  

 Continuar a apostar no setor ambulatório (consultas externas, cirurgia ambulatória e hospital de 

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

 Promover a cirurgia ambulatória e a utilização do hospital de dia ou dos cuidados continuados 

ou domiciliários como alternativa à utilização do internamento convencional;  

 Conter a procura e utilização dos serviços de urgência, através da oferta de cuidados alternativos 

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

cuidados de saúde familiares. 

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

em contratualização interna firmada entre o Conselho de Administração e os Serviços. 

 

 

Para 2020, após a revisão das metas assistenciais, impostas pela situação pandémica COVID-19 e 

refletidas no Contrato-Programa 2020, prevê-se a redução generalizada de produção, conforme quadro 

infra:  
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Produção por linha de atividade 2018-2022 – Todas as Entidades Financeiras 

Actividade Assistencial 
Real 

2018 

Real 

2019 

Var.(%) 

2019/2018 

Previsto 

2020 

Var.(%) 

2020/2019 

Previsto 

2021 

Previsto 

2022 

Var.(%) 

2022/2020 

Total Consultas Externas 292.532 297.861 1,8% 271.195 -9,0% 312.106 312.106 15,1% 

Total de Primeiras Consultas Externas 89.326 87.558 -2,0% 76.839 -12,2% 97.334 97.334 26,7% 

Primeiras Consultas Externas com 
origem nos CSP, via CTH 

34.357 35.076 2,1% 30.782 -12,2% 41.892 41.892 36,1% 

Total de Consultas subsequentes 203.206 210.303 3,5% 194.356 -7,6% 214.772 214.772 10,5% 

Internamento Médico - GDH Médicos 15.419 14.909 -3,3% 12.717 -14,7% 15.798 15.798 24,2% 

Internamento Cirúrgico Programado - 
GDH Cirúrgicos 

4.138 4.246 2,6% 3.976 -6,4% 4.309 4.309 8,4% 

Internamento Cirúrgico Urgente - GDH 
Cirúrgicos 

4.140 3.614 -12,7% 3.083 -14,7% 3.830 3.830 24,2% 

Ambulatório Cirúrgico - GDH Cirúrgicos 7.808 8.945 14,6% 6.736 -24,7% 10.081 10.081 49,7% 

Ambulatório Médico - GDH Médicos 11.615 11.395 -1,9% 10.702 -6,1% 11.534 11.534 7,8% 

Atendimentos Urgentes 
(s/Internamento) 

153.977 148.067 -3,8% 102.256 -30,9% 143.086 143.086 39,9% 

VIH (Sida) 1.826 1.789 -2,0% 1.895 5,9% 1.930 1.930 1,8% 

Hepatite C 277 217 -21,7% 180 -17,1% 195 195 8,3% 

Cancro do Colon e Reto (1º Ano + 2º 
Ano) 

270 328 21,5% 290 -11,6% 260 260 -10,3% 

Esclerose Múltipla 215 232 7,9% 232 0,0% 232 232 0,0% 

Hipertensão Arterial Pulmonar 58 66 13,8% 70 6,1% 70 70 0,0% 

Doenças Lisossomais (CTP) 2 2 0,0% 1 -50,0% 1 1 0,0% 

 

 A redução da atividade de consulta (-9%) está relacionada com a suspensão das atividades 

assistenciais não urgentes, devido à COVID-19, nos meses de Março a Maio de 2020 (quando as 

consultas presenciais apenas se mantiveram em casos clinicamente relevantes e se passou a 

privilegiar as consultas não presenciais). Apesar da retoma da atividade, o HGO não conseguirá 

atingir os níveis de produção de outros anos. Apostará, contudo, no acesso à 1as consultas, de forma 

a resolver a Lista de Espera para Consulta (LEC) mais antiga, e nas especialidades críticas, e aumentar 

a percentagem de consultas realizadas dentro dos TMRG sempre que possível.  

 A redução da atividade cirúrgica, com impacto no número de GDH cirúrgicos programados de 

internamento e em regime de ambulatório, como consequência da COVID-19 na atividade 

programada, mas também pelas limitações de recursos humanos de anestesiologia que não 

permitem a abertura da totalidade dos tempos operatórios. 

 A redução da atividade de internamento, resultante da suspensão da atividade assistencial não 

urgente. 

 A redução do número de episódios de urgência, em linha com o solicitado pela Tutela.  

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

através de Candidaturas e financiamento próprio), tendo em vista a satisfação da procura interna, 
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evitando o recurso a outras Entidades (subcontratos) e promovendo, por conseguinte, a 

internalização de exames. Em simultâneo, nalgumas áreas (Patologia Clínica, Medicina Nuclear) tem 

sido possível dar resposta a outras Entidades, nomeadamente ACES e Hospitais, aumentando a 

receita extra contrato-programa. 

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

Evolução do número de Doentes-Padrão (2018-2022) 

Evolução dos Doentes Padrão 
Real 

2018 

Real 

2019* 

Var.(%) 

2019/2018 

Previsto 

2020 

Var.(%) 

2020/2019 

Previsto 

2021 

Previsto 

2022 

Var.(%) 

2022/2020 

Doentes Padrão  56.858 59.395 4,5% 45.893 -22,7% 56.525 56.525 23,2% 

        
A diminuição dos Doentes-Padrão resulta, não só da prevista redução da atividade assistencial, mas 

também da alteração da fórmula de cálculo dos doentes-padrão (aumento do preço-base). Se 

descontarmos o efeito preço, a redução efetiva dos doentes padrão estima-se que seja de -12% face a 

2019. 

 

No âmbito do Contrato-Programa 2020 é atribuído um incentivo institucional que está associado ao 

cumprimento de objetivos nacionais e regionais de desempenho assistencial e económico-financeiro, 

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

são monitorizados mensalmente e a avaliação do seu cumprimento constarão no Relatório e Contas 

2020 e no Relatório do Governo Societário 2020. 

As metas negociadas com a ASRLVT para 2020 foram as seguintes:  

Objetivos 
Meta  

2019 

Realizado  

2019 

  Meta  

2020   

Objetivos Nacionais         

Acesso         

Percentagem de utentes em Lista de Espera para 

Consulta (LEC) dentro do TMRG 
36,0 34,6   55,7 

Percentagem de consultas realizadas dentro dos 

tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) 
88,0 77,1   86,5 

Percentagem de utentes em Lista de Inscritos para 

Cirurgia (LIC) dentro do TMRG 
53,5 49,7   60,0 

Percentagem de doentes operados dentro do TMRG 65,0 69,4   68,8 

Percentagem de episódios de urgência atendidos 

dentro do tempo de espera previsto no protocolo de 

triagem 

73,6 78,1   79,8 

Percentagem de doentes referenciados para a 

RNCCI, avalidados/confirmados pela EGA até 2 dias 

úteis após a referenciação, no total de doentes 

referenciados para a RNCCI 

80,0 15,9   26,0 
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Objetivos 
Meta  

2019 

Realizado  

2019 

  Meta  

2020   

Desempenho Assistencial         

Percentagem reinternamentos em 30 dias, na mesma 

Grande Categoria de Diagnóstico 
3,8 4,0   3,7 

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, 

para procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis 

24,8 18,1   23,2 

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas 

primeiras 48 horas 
23,4 14,9   31,0 

Índice de Mortalidade Ajustada 1,08 1,09   1,01 

Índice de Demora Média Ajustada 1,01 1,08   1,01 

Demora média antes da cirurgia 1,1 1,2   1,1 

Desempenho económico-financeiro         

Gastos operacionais por doente padrão 2960,0 3058,00   
Valor do melhor do 

grupo 

Doente padrão por Médico ETC 98,2 86,0   85,6 

Doente padrão por Enfermeiro ETC 55,0 54,4   57,9 

Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, 

Suplementos e FSE(Selecionados), no Total de Gastos 

com Pessoal 

17,3 15,4   17,8 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2020  

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 

19 
 

4. Recursos Humanos  

 Mapa de pessoal 

O HGO encerrou o ano de 2019 com 2742 trabalhadores em efetividade de funções, dos quais 199 eram 

médicos em formação pós-graduada, para obtenção de especialidade. Porém o número de ETC a 35 horas 

correspondia apenas a 2505 trabalhadores, na medida em que o número de trabalhadores com horários 

parciais é cada vez maior. 

Para o ano de 2020 e se não incluirmos os médicos em formação geral e específica, prevê-se um reforço 

de 206 profissionais, o que corresponde a 8,1% de acréscimo do número de efetivos, com particular 

incidência para as áreas assistenciais. Assim, o HGO projetou para o ano 2020 a contração de 28 médicos, 

54 enfermeiros, 42 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 42 assistentes operacionais, mas também a 

contratação de 22 assistentes técnicos e 17 técnicos superiores, alguns dos quais para desempenho de 

funções assistenciais. 

Com estas contratações pretende o HGO reduzir a realização de trabalho suplementar – trabalho 

extraordinário e prevenções. Em 2019, o número de horas extraordinárias correspondeu a cerca de 163 

trabalhadores com horário semanal de 35 horas, sendo que as prevenções realizadas corresponderam a 

41 profissionais com a mesma carga horária semanal.  

 

Apesar da projeção destas contratações que, como iremos descrever a seguir são plenamente justificadas, 

e que se destinam essencialmente a reduzir despesa das rubricas de trabalho extraordinário e das 

prestações de serviços, garantindo situações contratuais de maior estabilidade e geradoras de maior 

motivação dos trabalhadores, salientamos que essas contratações não estão, neste momento, na esfera 

de autonomia do Conselho de Administração do HGO. Na verdade, todos os pedidos de novas 

ano 2019
2019 ETC

 (35 horas)
ano 2019

2019 ETC

 (35 horas)

Assistente Operacional 57.061 31 5.248 3

Assistente Técnico 14.508 8 0 0

Pessoal de Enfermagem 88.924 49 16.047 9

Pessoal de Informática 1.515 1 4.711 3

Pessoal Dirigente 0 0 3.941 2

Pessoal em formação pré carreira Médica 39.047 21 2.408 1

Pessoal Médico 85.129 47 28.924 16

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 5.990 3 7.470 4

Técnico Superior 4.375 2 5.965 3

TOTAL 296.549 163 74.714 41

QTD HORAS PREVENÇÃO

Grupo Profissional 

QTD HORAS EXTRA
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contratações são submetidos numa plataforma para aprovação superior da Tutela e do Ministério das 

Finanças, sendo a maior parte das contratações de pessoal médico realizadas na sequência de 

procedimentos concursais de âmbito nacional dinamizados pela ACSS.  

A contratação dos 28 médicos propostos será absolutamente crucial para não apenas melhoramos o 

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

cirurgias, mas para rejuvenescermos as nossas equipas médicas na medida em que, no final do ano de 

2019, cerca de 30% dos nossos profissionais médicos tinham mais de 50 anos, 25% dos quais com idade 

superior a 55 anos, não sendo elegíveis para o trabalho em serviço de urgência. 

Grupo Profissional ano 2018 ano 2019 ano 2020 ano 2021 

  Órgãos sociais 6 6 6 6 

  Cargos de direção sem órgãos sociais 23 24 24 24 

  Médicos 412 440 448 450 

  Médicos internos a partir do 2.º ano 160 171 171 171 

  Médicos internos 1.º ano 39 42 42 42 

  Técnicos superiores de saúde 5 5 5 5 

  Pessoal farmacêutico 10 11 11 11 

  Técnicos superiores 67 84 85 85 

  Informáticos 10 10 10 10 

  Enfermeiros 953 1007 1019 1023 

  Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 201 243 246 247 

  Assistentes técnicos 231 253 256 258 

  Assistentes operacionais 623 665 656 658 

  Outro pessoal 2 1 1 1 

Total 2742 2962 2980 2991 

Total sem médicos em formação (geral e específica) 2543 2749 2767 2778 

 

Grupo Profissional - ETC's 35 horas ano 2018 ano 2019 ano 2020 ano 2021 ano 2022 

  Assistentes operacionais 603 623 665 656 658 

  Assistentes técnicos 236 239 261 264 266 

  Enfermeiros 930 954 1 008 1 020 1.024 

  Médicos 412 423 455 465 467 

  Outros profissionais 13 13 13 13 13 
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Grupo Profissional - ETC's 35 horas ano 2018 ano 2019 ano 2020 ano 2021 ano 2022 

  Pessoal dirigente 33 32 32 32 32 

  Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica 200 203 245 248 249 

  Técnicos superiores 67 69 86 87 87 

  Técnicos superiores de saúde 12 16 17 17 17 

Total 2.506    2 572       2 782       2 801       2 812    

 

O aumento proposto do número de trabalhadores na carreira de Técnico Superior prende-se com a 

regularização de prestações de serviço e com o reforço de admissões em diferentes áreas clínicas e não 

clínicas, designadamente: 

 Serviços Farmacêuticos - regularização da situação contratual de uma prestadora de serviços. 

 Serviço de Nutrição - necessidade de resposta às orientações da DGS para cumprimento da avaliação 

do risco nutricional durante as primeiras 48 horas de internamento. 

 Serviço de Psicologia – regularização de uma prestação de serviços de uma psicóloga afeta ao Centro 

de Desenvolvimento da Criança (CDC) e reforçar a resposta ao serviço de psiquiatria e de saúde 

mental. 

 Serviço Social - necessidade de assegurar resposta às necessidades dos serviços de pedopsiquiatria e 

psiquiatria. 

 Serviço de Instalações e Equipamentos - regularização da situação contratual de uma prestadora de 

serviços e alocação a tempo inteiro de uma engenheira que está afeta 50% ao SIE e 50% ao SSO, para 

resposta integral à área da segurança e incêndio, controlo ambiental (ar e água) e gestão de resíduos. 

 Serviço de Gestão Financeira – uma contratação para resolução de uma situação funcionalmente 

desajustada de assistente técnica que desempenha funções de técnica superior, a que acresce um 

técnico superior para desenvolvimento da área da contabilidade analítica. 

 Serviço de Planeamento, Estudos, Análise e Controlo de Gestão - necessidade de reforço da equipa 

para dar cumprimento aos objetivos e atividades do serviço. 

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

autónoma com coordenação para gestão estratégica (recrutamento e seleção, gestão contratual e 

avaliação de desempenho), permitindo igualmente simplificar processos e procedimentos, com 

redução do trabalho extraordinário. 

No grupo profissional dos Assistentes Operacionais, o reforço de prende-se com a necessidade de 

criação de uma equipa própria para a sala de angiografia que irá iniciar atividade em 2020, assim como 

para o início da atividade da radiologia de intervenção. Há necessidade ainda de aumentar o número de 

assistentes operacionais na Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) para assegurar o alargamento do 

horário de funcionamento desta unidade das 16h00 para as 20h00 horas. Está prevista a implementação 

de uma Equipa de Emergência Interna (EEMI) que também carece de reforço de assistentes operacionais. 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2020  

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 

22 
 

No Pessoal de informática, prevê-se a regularização da situação contratual de um assistente operacional 

que exerce funções como técnico de informática. 

No grupo profissional dos Assistentes Técnicos, o acréscimo de efetivos face aos existentes, justifica-se 

pelo seguinte: 

 Serviço de Gestão de doentes - regularização de situações contratuais funcionalmente desajustadas; 

contratação de uma assistente técnica para emissão de cartas para cobrança de taxas moderadoras, 

cuja dívida que ascende atualmente a 2M€; e contratação de uma assistente técnica para centralização 

e monitorização dos termos de responsabilidade, cujos custos em 2019 ascendem a 2M€. 

 Serviço de Gestão de Recursos Humanos - necessidade de reforçar a equipa com dois assistentes 

técnicos para a gestão contratual e assiduidade (SISQUAL), considerando que o trabalho diário normal 

está a ser assegurado com recurso a trabalho extraordinário. 

 Serviço de Gestão Financeira – contratação de um assistente técnico para reforço da área de 

conferência de faturas e de um assistente técnico para regularização de uma cedência ocasional 

 Serviço de Gestão Logística - regularização de uma prestação de serviços e reforço da equipa afeta 

às prestações de serviços. 

 Unidade Local de Gestão de Acesso (ULGA) – regularização de três prestações de serviço. 

No que respeita, a Enfermeiros, atualmente, o HGO apresenta dotações insuficientes nos serviços 

assistenciais, o que se tem refletido no número de horas de trabalho extraordinário realizadas em 2019 - 

1.584.879,38€. Adicionalmente, o HGO tem necessidade de abrir oito camas no piso 6 - Serviço de 

Ortotraumatologia II e Neurocirurgia II) e seis 6 camas na Unidade Contentorizada; aumentar a capacidade 

de resposta da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) para 25 "camas"; reforçar a equipa de 

suporte intra-hospitalar em cuidados paliativos (ESICP) e EEMI. 

O HGO irá abrir em 2020 mais uma sala de Angiografia e iniciar uma nova atividade em radiologia de 

intervenção, pelo que necessita igualmente de dotar o serviço de radiologia com enfermeiros.  

O HGO pretende ainda alargar o horário da Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) até às 20h00 horas, 

atualmente funciona apenas até às 16h00 horas, para recuperação da lista de espera para cirurgia, 

necessitando para isso de reforçar a equipa com mais 6 enfermeiros. 

Na carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, o acréscimo de efetivos face ao 

existente prende-se em parte com a regularização de 18 prestações de serviço de diferentes áreas dos 

TSDT. O acréscimo de novos TSDT pretende genericamente dar resposta a novas áreas de atividade do 

HGO (estudos do sono, PET, alargamento dos rastreios de base populacional), internalização de MCDTs 

(estima-se que o HGO gostou em 2019, com a externalização de exames, mais de 2M€) e redução de 

trabalho extraordinário realizado em 2019. Assim destacam-se as seguintes áreas: 

 Análises clínicas e de saúde pública - necessário admitir três novos colaboradores para o Serviço de 

Medicina Transfusional para assegurar o período noturno, fins-de-semana e feriados, atualmente 

assegurados por um único TSDT e com recurso a trabalho extraordinário. 

 Anatomia patológica, citológica e tanatológica - necessidade de dar resposta ao alargamento do 

rastreio do cancro do colo do útero aos três ACES da Península de Setúbal. 
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 Audiologia – elevada lista espera de MCDT’s de audiologia em 2019: 1392-audiogramas e 

impedâncias adultos e crianças; 200 VNG com posturografias; ERAS crianças e adultos + otoemissões; 

100-cVemps e OVemps e VHIT; 255 Rastreio de bebés com repetições. O Serviço de ORL pretende 

ainda criar um Centro de Responsabilidade Integrada, pelo que é premente dar uma melhor resposta 

a estes MCDT. 

 Cardiopneumologia – necessidade de regularizar quatro prestações de serviço. Adicionalmente, para 

início da atividade de técnicas pneumológicas será necessário admitir mais dois técnicos para 

realização dos estudos do sono. 

 Farmácia - no primeiro semestre de 2019 realizaram-se 2.099 horas em trabalho extraordinário, o 

equivalente a 80HE/semana (necessidade de 2,3 TSDT - PNT 35 horas). Em 2018, foram preparados 

27.558 injetáveis. Com a colocação de uma segunda câmara de fluxo laminar e ampliação do HD de 

Hemato-oncologia, e consequente duplicação da capacidade de cadeirões, espera-se um acréscimo 

de 10.000 injetáveis só para a área de oncologia. Com a admissão de dois técnicos espera-se reduzir 

significativamente as horas em trabalho extraordinário realizadas e aumentar a capacidade de 

resposta em áreas como a hemato-oncologia, oftalmologia e neonatologia - preparações 

oftalmológicas, de quimioterapia, misturas nutritivas e bolsas de nutrição parentérica. 

 Fisioterapia – necessidade de regularizar duas prestações de serviço. 

 Medicina nuclear – um lugar para regularizar uma prestação de serviços e duas contratações para dar 

resposta ao alargamento do horário de funcionamento do PET até às 20:00 horas, passando de 503 

exames realizados em 2019 para 3.392 exames em 2020. 

 Neurofisiologia – regularização de uma prestação de serviços. 

 Ortoptista - necessidade de contratação de dois técnicos para melhorar a resposta e apoio aos 

rastreios da retinopatia diabética; início da valência de exames eletrofisiológicos (ERG/PEV) e redução 

das listas de espera para realização de MCDT. 

 Radiologia - o acréscimo de efetivos prende-se essencialmente com a necessidade de regularizar três 

prestações de serviço, aumentar a atividade do bloco operatório e alocar recursos à futura sala de 

radiologia de intervenção, à nova sala de angiografia; ao novo equipamento de ressonância 

magnética, permitindo assim reduzir consideravelmente o número de exames enviados para o exterior 

por falta de capacidade de resposta interna. 

 Terapia ocupacional - com a contratação de um terapeuta ocupacional para a reabilitação de adultos 

prevê-se uma redução da lista de espera em cerca de 60% (neste momento cerca de 30 doentes 

aguardam para iniciar terapia ocupacional), dando resposta aos doentes sinalizados como urgentes e 

prioritários, possibilitando, igualmente, dar resposta ao atendimento a doentes internados, 

mobilizando um terapeuta ocupacional para internamento, em particular para a unidade de AVC. 

O grupo profissional dos médicos é atualmente a mais carenciado do HGO, contando com um número 

de efetivos aquém das suas dotações mínimas para adequada resposta às listas de espera para cirurgia e 

consulta. Adicionalmente o serviço de urgência geral assenta maioritariamente em trabalho extraordinário 

e prestações de serviço de médicos indiferenciados. Em 2019 registou-se um custo com trabalho 

extraordinário médico de 3.428.456€ e uma despesa com prestações de serviços de 3.666.415€. Destacam-

se as seguintes especialidades: 
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 Anatomia Patológica – necessidade de substituição de uma rescisão de contrato, mantendo o número 

de oito efetivos nesta especialidade de forma a assegurar não só a atividade normal do serviço como 

o alargamento do RCCU a mais unidades funcionais dos ACES da Península de Setúbal. 

 Cirurgia Geral - atualmente o serviço não consegue assegurar, na totalidade, a escala de urgência, 

sendo necessário recorrer frequentemente a prestadores de serviço, muitas vezes indisponíveis para 

dar resposta à completude da escala. Apresenta ainda listas de espera para consulta e cirurgia com 

elevado número de doentes fora do TMRG. 

 Dermato-venerealogia – é uma das especialidades do HGO com maior lista de espera para consulta, 

que ronda atualmente os 7000 pedidos sem resposta. 

 Medicina Interna – é necessário aumentar o número de efetivos para fazer face ao alargamento da 

lotação da Unidade de Hospitalização Domiciliária para 25 vagas e cumprimento das dotações 

mínimas das escalas do Serviço de Urgência Geral, atualmente muito dependentes de prestadores 

não indiferenciados. 

 Medicina Nuclear- é necessário aumentar o número de efetivos para resposta ao aumento estimado 

de atividade clínica em cerca de 88% (comparativamente à estimada para 2019), tendo por base o 

upgrade do equipamento de Câmara Gama (em curso) e a conclusão da implementação da Unidade 

PET/CT. 

 Neurologia – necessidade de reforço de efetivos para aumento do número de consultas com diminuição da lista 

de espera para consulta e cumprimento do TMRG; reforço da escala de urgência e incremento do apoio 

efetivo ao serviço de urgência; aumento da resolução do internamento com diminuição da demora 

média e incremento da capacidade da Unidade de AVC; garantia da realização interna de MCDT - 

eletromiogramas e estudos do sono. 

 Oftalmologia – é necessário aumentar o número de efetivos para resposta à proposta de produção 

do CRIO para 2020, com a formalização de uma Unidade de Rastreios e Associação Diagnóstica e uma 

Unidade Integrada de Prestação de Cuidados Oftalmológicos Pediátricos. 

 Ortopedia – é necessário aumentar número de efetivos para resposta à extensa lista de espera para 

consulta e cirurgia. Atualmente, existe incapacidade de resposta em diversas áreas da ortopedia, mas 

em particular nas patologias do ombro e do pé. 

 Patologia Clínica – necessidade de reforçar e rejuvenescer a atual equipa considerando que o serviço 

não consegue garantir apoio à urgência após as 20:00 horas e o apoio diário na área da microbiologia 

que integra apenas três médicos, dois dos quais com mais de 55 anos. 

 Pneumologia – o incremento de efetivos visa aumentar o número de consultas com diminuição da 

lista de espera e cumprimento do TMRG; garantir a realização interna de MCDT - estudo do sono; 

diminuição da demora média; criação do Hospital de Dia de Pneumologia para seguimento dos 

doentes crónicos no sentido de prevenir agudizações e consumo de outros recursos - urgência e 

internamento. 

 Psiquiatria - necessidade de resposta na área da Psicogeriatria e alargamento do horário da Urgência 

Psiquiátrica para os domingos das 09:00 às 21:00 horas. 

 Radiologia – é necessário o reforço para resposta integral e atempada ao número de pedidos internos 

de MCDT na área da Radiologia, que muitas vezes se traduzem em protelamentos de alta e 

externalização de exames que deveriam obrigatoriamente ter resposta interna. 
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 Produtividade 

Produtividade dos Recursos Humanos 

Análise dos Recursos 

Humanos 
Real 2018 Real 2019 

Var.(%) 

2019/2018 
Previsto 2020 

Var.(%) 

2020/2019 

N.º Médicos ETC 35h 544,2 610,7 12,2% 650,9 6,6% 

N.º Enfermeiros ETC 35h 952,7 1.002,3 5,2% 1.008,3 0,6% 

Rácio enfermeiro/médico 1,80 1,80 0,0% 1,60 -11,1% 

Rácio enfermeiro/médico ETC 

35h 
1,80 1,60 -11,1% 1,50 -6,3% 

Doentes padrão por médico 

ETC 
104,48 97,26 -6,9% 70,51 -27,5% 

Doentes padrão por 

enfermeiro ETC 
59,68 59,26 -0,7% 45,52 -23,2% 

 

O Despacho de 23/06/2020, da Senhora Ministra da Saúde, determinou a revisão dos objetivos a constar 

no Plano de Atividades e Orçamento dos Hospitais, de forma a refletirem o impacto da pandemia de 

COVID-19, na atividade assistencial. 

Nesse sentido, o HGO submeteu novas metas assistenciais a 16/07/2020, na plataforma SICA, que 

traduziram a quebra de produção ocorrida entre meados de Março e Maio de 2020 (Estado de 

Emergência), e perspetivaram a retoma, atentas às necessárias medidas de segurança para utentes e 

profissionais, mas sensíveis às necessidades de saúde da população que serve e ao cumprimento dos 

Tempos Máximos de Resposta Garantidos. 

As metas definidas, porém, ficaram aquém das inicialmente pré-negociadas com a ARSLVT, pelo que os 

indicadores de produtividade de recursos humanos se degradaram muito significativamente, face a 2019 

e ao previamente negociado com a ARS, conforme quadro seguinte. 

Esta não será uma realidade exclusiva do HGO. 

Aliás, numa análise de indicadores de produtividade, relativos a Junho de 2020, selecionados a partir do 

Benchmarking hospitalar da ACSS (https://benchmarking-acss.min-

saude.pt/BH_ProdutividadeDashboard), apesar da degradação dos indicadores face a 2018 e 2019 (em 

todos os Hospitais), é de destacar o resultado positivo do HGO, designadamente no número de doentes 

padrão por médico ETC, em que o Hospital é o 2.º melhor do Grupo D, apenas superado pelo Hospital 

de Braga. 
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No que se refere a doentes padrão por enfermeiro ETC, o HGO é o 4.º do Grupo, com 21,6 doentes 

padrão por enfermeiro ETC.  

 

 

 Despesa com prestação de serviços clinicos  

A contratação de profissionais em regime de prestação de serviços clínicos, na sua esmagadora maioria 

médicos e apenas 14 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, justifica-se pela necessidade de 

dar resposta ao serviço de urgência. Neste momento, a percentagem da despesa com prestação de 

serviços clínicos alocada ao atendimento em contexto de urgência, traduz-se em cerca de 59% do custo 

global desta rubrica, seguida da prestação de serviços de anestesiologia com 17,6%, sem os quais o HGO 

não consegue garantir uma resposta adequada em termos de cirurgias eletivas e de urgência.  
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Comparativamente com o ano anterior, em 2019, o HGO aumentou o número de horas de prestação de 

serviços em 16,2%, o que corresponde a 91 profissionais a 35 horas/semana (77 médicos e 14 TSDT). 

Para o ano 2020, o HGO projetou uma redução de cerca de 9% na despesa com prestação de serviços 

clínicos. Contudo o cumprimento deste objetivo está dependente da capacidade do HGO em atrair e 

contratar novos profissionais, de forma a rejuvenescer as suas equipas médicas, permitindo-lhes integrar 

as escalas de urgência e, simultaneamente, reduzir os valores-hora pagos aos médicos prestadores de 

serviços.  

De salientar que atualmente o HGO tem montantes majorados para pagamento a prestadores de serviço 

nas seguintes especialidades: pediatria, anestesiologia, medicina interna, ortopedia, cirurgia geral e 

otorrinolaringologia. 

 

ano 2018 ano 2019
2019 ETC (35 

horas)
18vs19 (H) 18vs19 (%)

Assistente Operacional 0 0 0 0 -

Assistente Técnico 0 0 0 0 -

Pessoal de Enfermagem 0 0 0 0 -

Pessoal de Informática 0 0 0 0 -

Pessoal Dirigente 0 0 0 0 -

Pessoal em formação pré carreira Médica 0 0 0 0 -

Pessoal Médico 120.136 139.518 77 19.382 16,13%

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 20.608 26.108 14 5.500 26,69%

Técnico Superior 2.255 485 0 -1.770 -78,49%

TOTAL 142.999 166.111 91 23.112 16,16%

Grupo Profissional 

QTD HORAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS
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5. Plano de Investimentos 

O ano de 2020, constituirá um ano de consolidação de uma visão de reorganização e remodelação do 

HGO, através da realização de investimentos estruturais com impacto relevante na instituição. 

Dos vários projetos a concretizar, destaca-se a especial atenção que o Hospital Garcia de Orta atribuiu 

para componente ecológica, sendo o ano de 2020 o ano de concretização da instalação de um vasto 

conjunto de sistemas, soluções e infraestruturas identificadas através de auditoria energética, que 

permitirão um significativo aumento da eficiência energética do campus hospitalar. A concretização das 

medidas incluídas no âmbito do projeto POSEUR, permitirão ao Hospital Garcia de Orta subir dois escalões 

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

conforme ilustrado na tabela abaixo. 

 

Descrição Consumo atual (kWh) Redução 

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

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

Desactivar o funcionamento das bombas dos convectores                        4.393.805    0,1% 

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

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

Alteração do setpoint de climatização das UTAs (incluído na medida 

"Substituição de UTAs com VEV controlado por CO2", com o ID 48 D.                      12.005.886    1,9% 

Instalação de painéis fotovoltaicos                        9.857.801    4,2% 

Instalação de sistema de monitorização nos sistemas de utilização de 

energia elétrica e de energia térmica, com controlo automático de 

setpoint                      23.579.989    6,1% 

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

Aplicação de isolamento nas paredes exteriores com aglomerado de 

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

Iluminação exterior nas vias de acesso                            161.690    0,4% 

Iluminação exterior de decoração                            161.690    0,0% 

Instalação de painéis solares térmicos para AQS e aquecimento                      13.269.136    3,6% 

Não obstante o impacto estrutural que os investimento indexados à melhoria da eficiência energética 

representam, a melhoria das restantes condições existentes é também uma prioridade, tendo-se 

estabelecido um plano de investimento de natureza transversal que abrange um vasto leque de 
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necessidades hà muito identificadas, das quais se destaca a remodelação do serviço de imagiologia, 

tornando o mesmo mais eficiente e adequado às necessidades da população, a criação do novo serviço 

de Medicina Transfusional, entre outros investimentos que de forma concreta irão melhora o acesso dos 

utentes à instituição e a resposta que a mesma dá. 

Também na vertente dos dispositivos médicos será um ano de elevado impacto nas ferramentas que 

serão disponibilizadas aos utilizadores, destacando-se o upgrade à Gama Câmara, o upgrade ao 

equipamento de RX digestivos, a substituição dos equipamentos de endoscopia de gastroenterologia e 

Pneumologia, a substituição dos ventiladores da Unidade de Cuidados Intensivos, a aquisição de diverso 

equipamento de ecografia, possibilitando um melhor acompanhamento e diagnóstico de proximidade 

junto dos doentes, entre outros. 

 Novos Equipamentos 

 A melhoria da resposta do Hospital, incide não só na melhoria das condições estruturais de acesso e de 

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

disponibilização de novas técnicas invariavelmente associadas a novos equipamentos e do aumento das 

ferramentas de monitorização e controlo, por forma a possibilitar uma cobertura mais alargada a um 

maior número de utentes. 

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

 Upgrade à Câmara Gama 

 Aquisição de equipamento de ecoendoscopia para Pneumologia 

 Equipamento médico cirúrgico para a sala de Electrofisiologia 

 Upgrade aos equipamentos de RX (digestivos) capacitando-o para execução de procedimentos 

de CPRE e radiologia de intervenção 

 Ecógrafo para o centro de diagnóstico Pré-Natal 

 Ecógrafo para Medicina Fisica e Reabilitação 

 Equipamento EEG 

 Equipamentos de substituição 

Em função da idade do HGO, existe um vasto conjunto de equipamentos cujo tempo de vida útil se 

esgotou, quer por insuficiência técnica, quer por desadequação funcional aos requisitos mínimos 

obrigatório a para uma correta prática de cuidados de saúde na área onde o dispositivo médico é 

utilizado. 

De acordo com o acima exposto, o HGO elaborou um plano de substituição e equipamentos que permitirá 

uma melhor qualidade assistencial e de diagnóstico, de que se destaca: 

 Broncofibroscópios 

 Tanque de marcha 
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 Ventiladores UCI e UCINT 

 Ventiladores de transporte para UCI/UCINT/Urg. Geral (reanimação) 

 Desfibrilhador (Imagiologia, CIRMA, Medicina I, Medicina II, Exames Especiais, Cardiologia de 

Intervenção) 

 Microscópio óptico com 1 braço 

 Microscópio óptico motorizado 

 Impressora de lâminas e impressora de cassetes 

 Coloradores automáticos de Gram e Ziehl-Neelsen 

 Ecógrafo de Imagiologia (mamografia) 

 Ecógrafo Cirurgia 

 Equipamento de endoscopia para gastroenterologia 

 Cardiotocógrafos (vários serviços) 

 Equipamentos de infusão (vários serviços) 

 Camas hospitalares (100 Un) 

 Camas UCINT (6 Unidades) 

 Microscópio de contraste de fase 

 Marquesas ginecológicas (6 Un) 

 Marquesa Urológica - Uretrocitoscopias 

 Ecógrafo para Reumatologia 

 Microscópios óticos para Laboratório de Microbiologia (2 Un) 

 Ventilador neonatal de alta frequência 

 Angiógrafo de oftalmologia 

 Microscópio cirúrgico Ofltalmologia 

 Ecógrafo da Oftalmologia 

 Monitores para a Urgência Geral (9 Un) 

 Obras  

No que às instalações concerne, o HGO irá efetuar um conjunto de obras estruturais, com impacto na 

organização visando uma maior produtividade, mas também obras de requalificação de vários espaços 

de utilização específica do doente, dos quais se destacam: 

 Criação de novo serviço de Medicina transfusional 

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

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

hidroterapia) 

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

 Reabilitação do serviço de Urologia  

 Remodelação das áreas administrativas 

 Requalificação da sala da Gama Câmara  

 Criação de novo gabinete de informações no Piso 0 
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 Criação de gabinete para serviço de Psicologia 

 Remodelação/Reorganização do serviço de Radiologia 

 Reabilitação do serviço de Pneumologia 

 Selagem dos ductos verticais entre pisos - Proteção contra-fogo. 

 Requalificação do serviço de Gastroenterologia (criação de vestiários para utentes, criação de sala 

de nutrição artificial) 

 Projetos com financiamento comunitário 

O ano de 2020 constituirá o ano em que os projetos de dimensão transversal à instituição serão 

executados. 

O inquestionável desafio, só é comparado com a enorme transformação que do mesmo resultará, 

destacando-se as seguintes medidas já a decorrer na vertente formal e com implementação prática a 

breve trecho: 

 Instalação de válvulas de 2 vias motorizadas nos fancoils 

 Desativar o funcionamento das bombas dos convectores 

 Substituição de UTAs com VEV controlado por CO2 

 Substituição de isolamento da distribuição de energia térmica 

 Instalação de painéis fotovoltaicos 

 Instalação de sistema de monitorização nos sistemas de utilização de energia elétrica e de energia 

térmica, com controlo automático de setpoint 

 Aplicação de isolamento nas paredes exteriores com aglomerado de cortiça e coberturas do CDC, 

Edifício de Serviços e entrada das C. Externas 

 Instalação de painéis solares térmicos para AQS e aquecimento 

 Substituição da iluminação existente por equipamentos de tecnologia LED (zonas de maior 

consumo, zonas de circulação no exterior e iluminação decorativa) 

 Instalação de Ressonância magnética 3T 

 Investimentos decorrentes da Pandemia COVID-19 

O surgimento da pandemia COVID-19 obrigou, de forma transversal, e com as consequências que dela 

resultaram, a uma redefinição de prioridades, assim como uma reorganização estruturante no 

funcionamento do Hospital Garcia de Orta. 

A implementação do novo modelo de funcionamento e circuitos, impôs que fossem realizados 

investimentos significativos quer ao nível das instalações e infraestruturas, quer ao nível dos 

equipamentos, nomeadamente: 
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Obras e infraestruturas 

 Criação de unidade com 5 quartos de isolamento 

 Criação de nova unidade para realização de Consultas Externas 

 Criação de novo gabinete de ECG de ambulatório 

Equipamentos 

 Aumento do parque de ventilação não invasiva 

 Aumento do parque de monitorização multiparamétrica 

 Aumento de parque de ventilação invasiva 

 Aumento do parque de infusão. 
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6. Projeções Económico-Financeiro 

6.1. Orçamento Financeiro 

O Orçamento Financeiro do HGO para 2020 foi elaborado em novembro de 2019, segundo as orientações 

da Circular da Direção Geral do Orçamento n. º1394 de 2019.  

Pretender-se-ia que os hospitais do projeto inovador de gestão fossem financiados adequadamente, em 

função de níveis de gastos operacionais / doente-padrão reveladores de eficiência face aos Hospitais do 

mesmo grupo, e que recuperassem a sua capacidade e autonomia de gestão, com vista a obterem níveis 

de sustentabilidade estáveis e geradores de efetiva responsabilização da gestão.  

Todavia, a receita prevista como adiantamento ao Contrato-Programa e programas verticais de 2020, foi 

de 173.445.745€, conforme ofício da ACSS. Esta verba foi considerada insuficiente, já que as verbas 

previstas para receita extra contrato-programa não permitem sequer financiar os custos operacionais 

previsíveis.  

O Orçamento Económico para o ano de 2020 foi elaborado tendo em conta o referencial contabilístico 

SNC, com base nas orientações emanadas pela ACSS e DGO. 

Em abril de 2020 foi aprovado o Orçamento Financeiro com um corte no investimento de 7 327 240,00€, 

passando a receita prevista como adiantamento ao Contrato-Programa e programas verticais de 

173.445.745€ para 165 600 657€.  

 

Dadas as circunstâncias atuais em contexto de Covid, houve uma alteração significativa em termos de 

projeção de gastos e rendimentos, entre o orçamento DGO entregue em novembro de 2019 em sede de 

proposta de Orçamento de Estado, e o orçamento negociado com a ARSLVT submetido em julho de 2020, 

em sede de negociação de Contrato programa. 

Considerámos, na elaboração do PAO, o orçamento económico negociado com a ARSLVT, que nos parece 

uma versão mais realista. No entanto, como não houve alteração dos valores de adiantamento, 

comunicados pela ACSS, em sede de orçamento de estado, mantivemos os fluxos financeiros calculados 

e enviados no Orçamento remetido em novembro à DGO. 

Na elaboração do Orçamento Económico, foi tida em consideração a sustentabilidade económica da 

Instituição, prosseguindo a política possível de controlo de custos em contexto pandémico, aliado a um 

aumento da faturação da atividade assistencial, tendo como objetivo final a melhoria na qualidade do 

atendimento dos utentes. 
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Quadro síntese do Orçamento Financeiro 

 

O orçamento do HGO para 2020 contempla uma receita global de 176.159.641€, indicada pela DGO, 

destinando-se a financiar as despesas quer de custos de funcionamento, quer de bens de investimento. 

Da receita prevista, 94% é proveniente do Contrato-Programa negociado com a Tutela e o remanescente 

de receitas extra-Contrato-Programa, nomeadamente, faturação de cuidados de saúde a companhias de 

seguros e outras entidades financeiras responsáveis, projetos financiados relacionados com a atividade 

clínica como sejam ensaios clínicos, exploração privada de instalações, programas específicos de saúde 

fora do âmbito do Contrato-Programa, faturação de medicamentos biológicos, entre outros. 

A componente de maior peso no total do orçamento é a referente a despesas com pessoal, cerca de 93.9 

milhões de euros, com um peso de 53.3% no total da despesa orçamentada. 

As despesas com aquisição de bens e serviços representam 43.9% do valor orçamentado para despesas 

de funcionamento, entre as quais se destacam os encargos com instalações, como sejam água, 

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

especialização necessária à prestação de cuidados de saúde, contratos de assistência técnica, alimentação, 

entre outros. 

. 

Fonte de 

Financiamento
Rubricas

Proposta de 

Orçamento carregada 

no SOE

Aprovado de OE 2020

183 486 881,00           176 159 641,00           

511 01 - Despesas com Pessoal 97 195 196,00          93 960 176,00             

511 02 - Aquisição Bens e Serviços Correntes 72 370 132,00          71 640 456,00             

513 02 - Aquisição Bens e Serviços Correntes 5 476 433,00            5 476 433,00               

540 02 - Aquisição Bens e Serviços Correntes 137 900,00               137 900,00                  

511 06 - Outras Despesas Correntes 25,00                        25,00                           

511 07 - Aquisição de Bens de Capital 3 880 392,00            -                                

362 07 - Aquisição de Bens de Capital 221 341,00               221 341,00                  

432 07 - Aquisição de Bens de Capital 4 205 462,00            4 723 310,00               

Receita 183 486 881,00           176 159 641,00           

513 04 - Taxas, Multas e outras Penalidades 1 503 843,00            1 503 843,00               

540 06 - Transferências Correntes 137 900,00               137 900,00                  

513 07 - Vendas de Bens e Serviços Correntes 3 867 590,00            3 867 590,00               

511 07 - Vendas de Bens e Serviços Correntes 173 445 745,00        165 600 657,00           

513 08 - Transferências de Capital 105 000,00               105 000,00                  

362 08 - Transferências de Capital 221 341,00               221 341,00                  

432 12 - Adm. Publica 4 205 462,00            4 723 310,00               

Despesa
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6.2. Orçamento de Compras 

 

O processo de orçamentação das compras teve por base os valores acumulados em 2019, considerando 

um acréscimo essencialmente em equipamentos de proteção individuais.  

A aquisição de novos bens de consumo, sobretudo na área dos consumos clínicos, será sempre 

previamente sujeita a uma análise custo-benefício, com recurso à negociação, sempre que possível, dos 

contratos de fornecimentos de bens, no sentido de reduzir os custos, assegurando o cumprimento das 

regras de contratação pública, rentabilizando e combatendo o desperdício dos bens de uso corrente. 

6.3. Orçamento de Investimentos 

Em relação ao Orçamento de Investimento, foram considerados os valores previstos no Plano de 

Investimentos para 2020. 

Quadro de Investimentos  

 

2020

Previsional

  Produtos Farmacêuticos 33 649 232,49      

  Medicamentos (Compras Líquidas) 33 380 000,00      

  Reagentes 4 786 662,06        

  Outros Produtos Farmacêuticos 269 232,49          

  Material de Consumo Clínico 15 359 688,93      

  Produtos Alimentares 2 833,64              

  Material de Consumo Hoteleiro 610 315,10          

  Material de Consumo Administrativ o 200 717,88          

  Material de Manutenção e Conserv ação 534 647,53          

  Outro Material de Consumo -                     

TOTAL 55 144 097,63      

Descrição

Auto-financiamento Fundos comunitarios Outros financiamentos

Edifícios e outras construções 3 338 219,03               4 969 718,09                   -                                        8 307 937,12              

Equipamento básico:  Mobiliário Hospitalar; de 

hotelaria; Outros; e Equipamento Administrativo 
681 226,46                   -                                     -                                        681 226,46                 

Equipamento básico: De imagiologia 1 196 175,00               814 875,00                      -                                        2 011 050,00              

Equipamento básico: De laboratório 53 136,00                     -                                     -                                        53 136,00                    

Equipamento básico: Médico Cirúrgico 1 512 982,83               -                                     -                                        1 512 982,83              

Equipamento de informática e software informático 1 127 133,50               -                                     -                                        1 127 133,50              

Equipamento de transporte 40 000,00                     -                                     -                                        40 000,00                    

Hardware, Software e serviços 476 897,14                   630 877,86                      -                                        1 107 775,00              

Mobiliário Hospitalar 61 500,00                     -                                     -                                        61 500,00                    

8 487 269,95           6 415 470,95              -                              14 902 740,91        

2020
Total
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O ano de 2020 será um ano de grandes desafios para o Hospital Garcia de Orta, estando previsto um 

número significativo de projetos de grande envergadura, transversais à instituição e que, após concluídos, 

dotarão o Hospital de ferramentas, infraestruturas, e equipamentos únicos e melhor adequados às 

necessidades atuais. 

Dos investimentos previstos destacam-se a aquisição de um segundo equipamento de ressonância 

magnética (3 Tesla) e atualização/substituição do equipamento existente - dotando o HGO de dois 

equipamentos de RM totalmente atualizados, dando resposta às necessidades identificadas, a instalação 

de painéis fotovoltaicos e de aquecimento de água quente sanitária, e ainda a pintura e reparação da 

fachada do edifício Hospitalar, melhorando as condições de conforto e poupança energética do edifício, 

bem como a imagem do Hospital. 

6.4.  Orçamento Económico 

O HGO vinha a apresentar melhorias substanciais em resultado de uma gestão orientada para objetivos, 

através do cumprimento das metas de produção e dos objetivos de qualidade e eficiência definidos 

superiormente, aliada a uma criteriosa utilização dos recursos disponíveis. 

O exercício a que o atual Conselho de Administração procedeu, partiu da estimativa da sua estrutura de 

custos, combinando aquilo que são os efeitos exógenos, resultantes de decisões da Tutela, na variação 

dos custos com recursos humanos, com a imprescindibilidade de reforço do quadro de recursos humanos, 

nos termos expostos no capítulo anterior, e assegurando máxima contenção nas demais rubricas, à 

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

mais conservador, dos três que foram ponderados com os Serviços Farmacêuticos do HGO.  

Todavia, desde que a fase pandémica se iniciou, estimamos um impacto negativo imprevisto de cerca 

de14.9 milhões de euros de custos em 2020 diretamente causados pela pandemia, já comunicados 

superiormente ao Gabinete da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, que terão 

necessariamente que ser alvo de financiamento independente da produção, uma vez que é sabido que 

um dos efeitos desta pandemia foi, precisamente, o da diminuição abrupta da atividade assistencial não-

COVID, que perdura à data de hoje e terá efeitos graves e demorados no tempo. 

Neste contexto, o impacto económico preliminar estimado no âmbito da pandemia é de cerca de 14,9 

milhões de euros sendo que 12,8 milhões de euros se referem a aumento de gastos e 2 milhões de euros 

referentes a investimento. 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2020  

Hospital Garcia de Orta, EPE  

 

 

37 
 

 

Desta forma, o orçamento para 2020 apresenta-se profundamente desequilibrado do ponto de vista 

económico, com um EBITDA negativo de 10,7M€, apresentando resultados líquidos também negativos, 

no valor de 13,3M€. 

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

referencia para a contratualização de 2020. 

Nas restantes rubricas de proveitos foram orçamentados valores considerando os pressupostos históricos 

da atividade, com exceção da entidade ACSS cujos valores foram comunicados ao HGO. 

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 4 026 432,98      

Produtos Farmaceuticos 405 707,00         

Material Consumo Clínico 3 620 725,98      

Fornecimentos e Serviços Externos 5 480 181,74      

Roupa - Aquisição de Fardamentos 88 000,00           

Alimentação COVID 46 139,27           

Limpeza COVID (Reforço) 541 042,44         

Limpeza COVID Contrato 150 000,00         

Protocolo HCVP - Redução de LIC 1 170 269,78      

Protocolo HFAR -  Redução de LIC 300 000,00         

Protocolo SAMS - Redução de LIC 250 000,00         

Protocolo CLISA - Redução de LIC 200 000,00         

Custos Serviço Patologia Clínica 2 436 727,30      

Protocolo Oftalmologia - Juvenal 52 000,00           

Materiais 55 874,17           

Aluguer  de unidade de tratamento de água AquaUNO 2 706,00              

Aluguer módulo contentorizado - sala de testes COVID-19 - Agendados 3 199,53              

Aluguer módulo contentorizado - apoio à Urgência 184 223,25         

Gastos com Pessoal 3 370 942,34      

Assistente Operacional 425 276,80         

Assistente Técnico 92 700,04           

Enfermeiro 992 190,96         

Médico 924 190,18         

TSDT 370 291,06         

Despesa com tolerâncias 566 293,31         

Total de Gastos 12 877 557,06   

Investimentos
Novo Contentor Consultas Externas (Estrutura + equipamentos) 1 156 301,00      

Criação de Quartos de isolamento 244 073,56         

Material Informático 14 000,00           

Ventiladores 544 177,30         

Total de Investimentos 1 958 551,86      

Descrição Total 

Total de Gastos + Investimentos      14 836 108,92   
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O Orçamento para 2020 foi efetuado tendo em conta as seguintes iniciativas de eficiência e Controlo 

Orçamental: 

 Adesão aos procedimentos aquisitivos desenvolvidos pelas centrais de compras (SPMS e ESPAP), 

alargado no domínio do medicamento. 

 Preço-base nos procedimentos aquisitivos inferior ao último preço de aquisição, nos produtos 

que seja expectável diminuição do valor de compra. 

 Utilização massiva das plataformas eletrónicas de contratação. 

 Primazia na contratação de MCDT a entidades do SNS. 

 Monitorização constante dos consumos e análise dos desvios para implementação de medidas 

corretivas. 

 Requalificação de várias áreas do hospital com vista à melhoria da gestão clínica interna, em 

especial no internamento. 

 Otimização de espaços para utilização em atividades de ambulatório fora da área de 

internamento. 

 Incremento da utilização do Programa de tele-dermatologia, em parceria com o ACES Almada 

Seixal. 

 Dinamização dos programas de consultoria em Saúde Mental e Saúde Materna com o ACES 

Almada Seixal. 

 Projeto Gestão do Internamento - diminuição dos dias de internamento inadequados e dos 

protelamentos de alta por motivos sociais ou tempo de resposta RNCCI. 

 Implementação de projetos de melhoria dos perfis de prescrição e protocolos clínicos de 

prescrição entre o Hospital e ACES, através das Direções Clínicas (diabetes/ hipertensão/ saúde 

mental). 

 Projeto de Gestão centralizada de contactos com os doentes do SIGIC, com vista à otimização de 

gestão de processos no âmbito do acesso e melhoria da qualidade de serviço prestado. 

 Implementação de protocolos MCDT com ARS/ACES e dinamização de Protocolos já existentes. 

 Aumento dos proveitos extra-contrato através da venda de MCDT ao ACES e Hospitais Península 

Setúbal – Cintigrafias, PET, CPRE, Citologias. 

 Manutenção do programa de Rastreio da Retinopatia Diabética. 
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Orçamento Económico – Gastos e Perdas 

Em termos gráficos: 

 

Ao nível da estrutura de custos, o orçamento económico prevê uma redução de 0,83% dos custos totais. 

De sublinhar que esta “aparente” redução apenas sucede porque em 2019 foi absorvido, em “Outros 

gastos e perdas” o impacto de resultados transitados de anos anteriores fortemente negativo, e que 

enviesa completamente as conclusões sobre o nível de equilíbrio operacional do ano, e a sua comparação 

com 2020. 

A previsão de custos apresentada no quadro seguinte tem subjacente um conjunto de pressupostos, cuja 

explicitação se menciona de seguida. 

Consumos 

 

Esta rubrica prevê um aumento de 14%, quando comparado com o estimado em 2019. O incremento dos 

consumos deve-se à rubrica de medicamentos, cujo aumento decorre da introdução de novas 

terapêuticas e ao aumento do consumo dos radio-fármacos, essencial para a expansão da Medicina 

Nuclear. A entrada de novos fármacos, aprovados centralmente, na área Hemato-Oncológica tem sido 

impulsionadora do aumento verificado no consumo de medicamentos. No entanto, o HGO irá apostar na 

utilização de medicamentos biossimilares, fazendo uma análise custo-benefício.  

  Código das contas 

SNC
  Nome das contas SNC 2019 Estimado 2020

Var 

2019/2020

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 49 972 992,22                      57 194 126,89                   14%

61241 PRODUTOS FARMACEUTICOS                            33 435 066,27              36 841 524,66           10%

6124111 Medicamentos ( Cód Hospitalar Nac. Med.)          28 784 749,35                      31 785 707,00                   10%

612412 Reagentes produt.diagno.rapido                    4 385 059,27                       4 786 585,17                    9%

612419 Outros produtos farmaceuticos                     265 257,65                          269 232,49                       1%

61242 MATERIAL CONSUMO CLINICO                          15 306 592,86                      18 980 567,62                   24%

61243 Produtos alimentares                              554 125,68                          610 312,70                       10%

61244 Material de consumo hoteleiro                     196 431,90                          200 717,88                       2%

61245 Material de consumo administra                    475 108,23                          558 170,39                       17%

6126 MATERIAL MANUTENCAO CONSERVACA                    5 667,28                              2 833,64                           -50%
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O tratamento dos doentes pelo Hospital implica a utilização de técnicas e metodologias cada vez mais 

exigentes e complexas, que oneram significativamente aquelas rubricas. 

A rubrica de material de consumo clinico apresenta um aumento de 24%, justificado pela aquisição dos 

equipamentos de proteção individual adquirida no âmbito do COVID-19. 

Nas restantes rubricas de custos foram orçamentados valores considerando os pressupostos histórico da 

atividade. 

Fornecimentos e Serviços externos 

 

Nesta rubrica regista-se a expetativa de um aumento nos Fornecimentos e Serviços Externos, em especial 

nas rubricas de subcontratos, justificado pela previsão do aumento dos exames efetuados na rubrica de 

patologia clinica associado ao COVID-19 bem como aos protocolos assinados no valor de 1,9 M€.  

No que diz respeito à rubrica de serviços especializados, verifica-se um ligeiro aumento de 1%, no 

essencial, devido ao aumento de prestadores de serviços, através de empresas, bem como, os encargos 

  Código das 

contas SNC
  Nome das contas SNC 2019 Estimado 2020

Var 

2019/2020

62 Fornecimentos e Serviços Externos: 26 440 953,73                    32 210 729,30                 22%

621 SUBCONTRATOS                                      7 015 009,75                  11 863 920,99                 69%

6211 Serviços de saúde 7 015 009,75              11 863 920,99                 69%

622 Serviços especializados 13 775 253,69                13 630 344,52                 -1%

6221 Trabalhos especializados 7 181 863,35              5 878 879,66                   -18%

6222 Publicidade, comunicação e imagem 4 210,22                     936,80                             -78%

6223 Vigilância e segurança 777 642,45                 777 394,28                      0%

6224 Honorários 2 416 793,49              2 014 800,11                   -17%

6226 Conservação e reparação 3 390 433,76              3 430 710,10                   1%

6229 Outros serviços especializados 4 310,42                     1 527 623,56                   35340%

623 Materiais de consumo 28 180,12                       83 989,39                        198%

624 Energia e fluidos 2 500 917,61                  2 586 584,96                   3%

6241 Eletricidade 1 410 326,72              1 416 074,84                   0%

6242 Combustíveis e lubrificantes 47 445,42                   48 574,02                        2%

6243 Água 423 894,02                 428 860,02                      1%

6249 Outros 619 251,45                 693 076,08                      12%

625 Deslocações, estadas e transportes 572 098,35                     564 714,01                      -1%

6251 Deslocações e estadas 13 397,78                   13 156,40                        -2%

6252 Transportes de pessoal 2 196,64                     2 181,64                          -1%

6253 Transportes de mercadorias e outros bens vendidos 1 945,76                     1 945,76                          0%

6255 Transporte de doentes 554 558,17                 547 430,21                      -1%

626 Serviços diversos 2 549 494,21                  3 481 175,44                   37%

6261 Rendas e alugueres 396 104,99                 635 369,06                      60%

6262 Comunicação 228 953,02                 235 479,20                      3%

6263 Seguros 4 966,96                     2 011,10                          -60%

6265 Contencioso e notariado 80,00                          80,00                               0%

6266 Despesas de representação dos serviços 2 195,60                     -                                  -100%

6267 Limpeza, higiene e conforto 1 914 408,92              2 605 451,36                   36%

6269 Outros serviços 2 784,72                     2 784,72                          0%
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decorrentes da conservação e manutenção dos edifícios, e ainda de equipamentos, informáticos e 

médicos, cuja obrigatoriedade de assistência contínua é reforçada pelas regras de certificação da 

qualidade do CHKS. Nesta rubrica estão ainda incluídos os custos com grandes contratos tais como 

alimentação e lavandaria. 

Na rubrica de serviços diversos, verifica-se um aumento significativo de 37%, explicado, sobretudo, pelos 

custos extraordinários no âmbito do COVID-19, prevendo-se um aumento na limpeza, higiene e conformo 

de cerca de 650.000€. Estima-se também um aumento face ao aluguer de contentores no valor de 

190.000€. 

Gastos com Pessoal 

 

O aumento de custos com pessoal (+7%), detalhado no capítulo anterior, tem origem num ligeiro 

aumento do número de efetivos, bem como, sobretudo, no agravamento estimado da massa salarial por 

força da reposição dos salários.  

A área dos recursos humanos médicos é atualmente a mais carenciada, contando com um número de 

efetivos aquém das suas dotações mínimas para adequada resposta à sua lista de espera para consulta 

(LEC) e lista de espera para cirurgia (LIC). Adicionalmente o Serviço de Urgência Geral assenta em grande 

parte em trabalho extraordinário e prestações de serviço. De janeiro a outubro de 2019 registou-se um 

custo com trabalho extraordinário médico de 2.786.304M€, correspondentes a 69.560 horas realizadas. 

O reforço do pessoal médico tem também como objetivo garantir a reposição das escalas de urgência 

atualmente muito deficitárias e, em crescendo, da elevada faixa etária deste grupo profissional. Registam-

se 45% de médicos acima dos 50 anos e destes, 37% acima dos 55. 

  

  Código das contas 

SNC
  Nome das contas SNC 2019 Estimado 2020

Var 

2019/2020

63             Custos Com o Pessoal: 91 272 868,31                      97 241 534,86                   7%

631 Remunerações dos orgãos sociais e de gestão         382 568,94                   402 315,19                       5%

632 Remunerações do pessoal                             73 386 558,30              78 151 193,78                   6%

6321 Remunerações certas e permanentes                   57 695 683,36                      62 237 916,89                         8%

6322 Abonos variáveis ou eventuais                       15 690 874,94                      15 913 276,89                         1%

633 Benefícios pós-emprego                              35 048,30                    17 703,63                         -49%

634 Indeminizações                                      11 295,18                    9 890,98                           -12%

635 Encargos sobre remunerações                         16 772 543,22              17 837 892,66                   6%

636 Acidentes no trabalho e doenças profissionais       495 086,07                   573 944,52                       16%

637 Gastos de acção social -                              -                                   0%

638 Outros gastos com o pessoal                         19 180,44                    71 364,26                         272%

639 Outros encargos sociais                             170 587,86                   177 229,84                       4%
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Orçamento Económico – Gastos e Perdas 
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Em termos gráficos: 

 

Prestação de Serviços Contrato Programa – O valor considerado para a rubrica de Prestação de Serviços 

para o ano de 2020, foi efetuada de acordo com a produção prevista, e tendo por base os preços previstos 

nos Termos de Referência para Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2020, e ainda com a 

previsão de atribuição de uma verba de convergência ao HGO, de valor significativo embora insuficiente 

para o equilíbrio operacional necessário, por se antever dificuldade em realizar toda a atividade 

negociada, nas várias linhas, porventura sobrestimada pelos motivos expostos no ponto relativo ao 

Orçamento Económico. 

Prestação de Serviços extra Contrato Programa – Esta rubrica engloba a prestação de serviços a outras 

entidades e foram estimados com base no histórico. 
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Os restantes rendimentos e ganhos referem-se a Rendimentos Suplementares, rendimentos de anos 

anteriores e juros provenientes de descontos financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Código das contas 

SNC
  Nome das contas SNC 2019 Estimado 2020

Var 

2019/2020

72               Prestações de Serviços 149 663 060,78                      146 933 400,72                      -2%

72011 SNS - SERVIÇO NAC. SAUDE (Cont Programa)          143 581 789,96               138 923 475,92               -3%

720111 Internamento                                      55 113 419,97                        53 520 961,85                        -3%

720112 Consulta                                          19 175 641,61                        19 418 428,00                        1%

720113 URGÊNCIA/SAP                                      14 022 685,20                        10 341 776,47                        -26%

720114 GDH Ambulatório                                   18 991 549,47                        18 781 794,29                        -1%

720115 Hospital de dia                                   915 982,28                            447 863,00                            -51%

720116 OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS SAÚDE                  35 362 511,43                        36 412 652,32                        3%

72012 Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) 959 462,80                            647 661,93                            -32%

720121 Assistencia Medica ao Estrangeiro 397 430,44                            397 430,44                            0%

720122 Transplantes e Colheitas 275 089,59                            250 231,49                            -9%

720123 Atrofia Muscular Espinhal 159 000,00                            -                                        -100%

720124 Hepatite C 127 942,77                            -                                        -100%

72013 OUTRAS ENTIDADES RESPONSÁVEIS                     5 121 808,02                          7 362 262,87                          44%

720131 Internamento                                      1 834 908,10                          2 001 302,90                          9%

720132 Consulta                                          25 349,88                              26 752,50                              6%

720133 URGÊNCIA/SAP                                      595 615,32                            644 579,52                            8%

720136 MEIOS COMPLEMENTARES DIAGN E TERAPÊUTICA          2 531 236,04                          4 554 929,27                          80%

720138 GDH AMBULATÓRIO                                   

720139 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                     134 698,68                            134 698,68                            0%
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Orçamento Económico – Rendimentos e Ganhos  

 

Rendimentos e Ganhos 2019 Estimado 2020
Acréscimo

% 2020/2019

  Prestações de serviços #REF!

  SNS - Serviço nacional de Saúde 144 541 252,76          139 571 137,85          -3,44%

  Internamento 55 113 419,97            53 520 961,85            -2,89%

  Consulta 19 175 641,61            19 418 428,00            1,27%

  Urgência /SAP 14 022 685,20            10 341 776,47            -26,25%

  Quartos Particulares -                              

  Hospital de dia 915 982,28                 447 863,00                 -51,11%

  Meios complementares de diagnóstico e terapêutica -                              -                              

  De diagnóstico -                              -                              

  De terapêutica -                              -                              

  Taxas Moderadoras 2 251 492,73              2 309 091,68              2,56%

  Outras prestações de serviços de saúde 54 354 060,90            55 194 446,60            1,55%

  Serviço domiciliário 1 863 220,60              1 504 768,52              -19,24%

  GDH - ambulatório 18 991 549,47            18 781 794,29            -1,10%

  Programas de gestão da doença crónica 20 916 673,74            21 750 717,00            3,99%

  Plano de convergência

  Valor capitacional (ULS) -                              -                              

  Outras prestações de serviços de saúde 12 582 617,09            13 157 166,80            4,57%

  Outras prestações de serviços -                              -                              

Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS) 959 462,80                 647 661,93                 -32,50%

144 541 252,76          

  Outras entidades responsáveis 5 121 808,02              7 362 262,87              43,74%

  Internamento 1 834 908,10              2 001 302,90              9,07%

  Consulta 25 349,88                   26 752,50                   5,53%

  Urgência /SAP 595 615,32                 644 579,52                 8,22%

  Quartos particulares

  Hospital de dia

  Meios complementares de diagnóstico e terapêutica 2 531 236,04              4 554 929,27              79,95%

  De diagnóstico 441 632,31                 2 465 325,54              458,23%

  De terapêutica 2 089 603,73              2 089 603,73              0,00%

  Taxas Moderadoras

  Outras prestações de serviços de saúde 35 471,58                   35 471,58                   0,00%

  Outras prestações de serviços 99 227,10                   99 227,10                   0,00%

  Serviços Secundários -                              

  IVA dos serviços com imposto incluído -                              

  Descontos e Abatimentos -                              

  Prestações de serviços 151 914 553,51          149 242 492,40          -1,76%

  Subsídios à Exploração 18 714 811,69            25 875 084,08            38,26%

  Reversões 355 376,62                 350 000,00                 -1,51%

  Outros Rendimentos e Ganhos 2 363 417,76              2 139 626,44              -9,47%

  Juros, dividendos e outros rendimentos similares -                              550,00                        

  Rendimentos 173 348 159,58          177 607 752,92          2,46%

  Vendas                                 -                                   -   

% s/ Total Geral                                 -                                   -   

  Prestações de serviços            151 914 553,51            149 242 492,40 -1,76%

% s/ Total Geral                             0,88                             0,84 -4,12%

  Variação nos inventários da produção                                 -                                   -   

% s/ Total Geral                                 -                                   -   

  Trabalhos para a própria entidade                                 -                                   -   

% s/ Total Geral                                 -                                   -   

  Subsídios à Exploração              18 714 811,69              25 875 084,08 38,26%

% s/ Total Geral                             0,11                             0,15 34,94%

  Reversões                   355 376,62                   350 000,00 -1,51%

% s/ Total Geral                             0,00                             0,00 -3,87%

  Ganhos por aumento do justo valor                                 -                                   -   

% s/ Total Geral                                 -                                   -   

  Outros Rendimentos e Ganhos                2 363 417,76                2 139 626,44 -9,47%

% s/ Total Geral                             0,01                             0,01 -11,64%

  Juros, dividendos e outros rendimentos similares                                 -                            550,00 

% s/ Total Geral                                 -                               0,00 

TOTAL Geral            173 348 159,58            177 607 752,92 2,46%

EBITDA - Res/antes Deprec, Gastos de Fin/ e Impostos            (15 696 200,39)            (10 710 815,39) 31,76%

Imposto sobre o rendimento do Exercício                   (62 301,65) 100,00%

Resultado Líquido do Exercício            (19 205 482,04)            (13 283 987,60) 30,83%

% de Rendimentos Extra CP, no Total de Rendimentos 16,62% 21,42% 28,87%

Res/ Operacional (antes de Gastos de Financ/ e Impostos)            (19 204 251,59)            (13 271 937,60) 30,89%
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6.5. Demonstrações Financeiras 

A análise financeira incidirá sobre a Demonstração de Resultados por Natureza, o Balanço, a DFC e a 

análise de rácios e indicadores de performance. 

Demonstração de Resultados por Natureza 

 

Ao analisar a Demonstração de Resultados perspetiva-se um desagravamento relativo dos resultados de 

exploração, não por via de um desejável aumento da atividade no âmbito do Contrato-Programa em 

2020, mas pelo impacto negativo que o fecho de Contratos-Programa de anos anteriores teve nos gastos 

no exercício de 2019.

Rendimentos e Gastos 2019 Estimado 2020

Impostos e taxas 2 251 492,73 €                 2 309 091,68 €         

Vendas de mercadorias

Prestação de serviços 149 663 060,78 €             146 933 400,72 €     

Transferências Correntes  subsídios à exploração obtidos 18 714 811,69 €               25 875 084,08 €       

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -  €                                 

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 49 972 992,22 €-               57 194 126,89 €-       

Fornecimentos e serviços externos 26 440 953,73 €-               32 210 729,30 €-       

Gastos com o pessoal 91 272 868,31 €-               97 241 534,86 €-       

Tranferência e subsídios concedidos 

Prestações sociais -  €                                 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -  €                                 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 1 815 105,64 €-                 650 000,00 €-            

Provisões (aumentos/reduções) 273 483,40 €-                    500 000,00 €-            

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor -  €                                 

Outros rendimentos e ganhos 2 363 417,76 €                 2 139 626,44 €         

Outros gastos e perdas 18 852 496,84 €-               171 627,26 €-            

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 15 635 117,18 €-               10 710 815,39 €-       

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 3 508 051,20 €-                 2 561 122,21 €-         

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -  €                                 -  €                        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 19 143 168,38 €-               13 271 937,60 €-       

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                                 550,00 €                   

Juros e gastos similares suportados 12,01 €-                             12 600,00 €-              

Resultado antes de impostos 19 143 180,39 €-               13 283 987,60 €-       

Imposto sobre o rendimento do período 62 301,65 €-                      

Resultado líquido do período 19 205 482,04 €-               13 283 987,60 €-       

Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

Demonstração dos Resultados Individuais

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)
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Balanço 

 

 

AL - Activo Líquido 

2019

AL - Activo Líquido 

2020

  Ativo

  Ativo Não Corrente             35 890 079,79             48 292 036,99 

  Ativ os fix os tangív eis 35 421 914,67            47 763 533,37            

  Bens de domínio público

  Propriedades de inv estimento

  Goodw ill

  Ativ os intangív eis 168 677,99                126 508,49                

  Ativ os biológicos

  Participações financeiras - MEP

  Participações financeiras - outros métodos

  Tutela /acionistas /sócios

  Outros ativ os financeiros 299 487,13                401 995,13                

  Ativ os por impostos diferidos

  Ativo Corrente             49 949 499,35             44 088 075,43 

  Inv entários 8 496 596,95             8 120 132,31             

  Ativ os biológicos

  Clientes 1 706 323,13             2 471 990,14             

  Adiantamentos a fornecedores

  Estado e outros entes públicos 350 000,00                350 000,00                

  Tutela /acionistas /sócios

  Outras contas a receber 35 109 551,91            32 511 361,15            

  Diferimentos 49 976,77                  49 976,77                  

  Ativ os financeiros detidos para negociação

  Outros ativ os financeiros

  Ativ os não correntes detidos para v enda

  Caix a e depósitos bancários 4 237 050,59             584 615,07                

  Total do Ativo 85 839 579,14            92 380 112,42            
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O orçamento para 2020 contempla um Ativo Líquido de 92,3M€, para um Fundo Patrimonial negativo de 

71,9M€ e um Passivo de 164,3M€. Estes dados evidenciam a complexa situação patrimonial do HGO, 

combinada com a difícil situação económica já exposta. 

No lado do Ativo, destaca-se o aumento nas Imobilizações Corpóreas, tendo em conta os investimentos 

a realizar, em particular o projeto POSEUR Lisboa 2020 de elevado montante. 

Na rúbrica de existências prevê-se que se mantenham em função da realização do montante de compras 

alinhados com o valor dos consumos, como resultado do esforço contínuo de racionalização do processo 

de compras, mantendo a rotação de stocks abaixo dos 30 dias. 

Nas disponibilidades mantem-se em linha com o ano anterior, essencialmente devido ao esforço que o 

HGO tem tido na diminuição do prazo médio de pagamento a fornecedores. No entanto, face ao contexto 

atual de pressão de tesouraria decorrente das limitações de financiamento, aliado ao fator de aumento 

do valor das aquisições, irá originar a degradação do prazo médio de pagamentos. 

Fundos Próprios e 

Passivo 2019

Fundos Próprios e 

Passivo 2020

Fundos Próprios e 

Passivo 2021

Fundos Próprios e 

Passivo 2022

  Capital Próprio e Passivo do Balanço

  Capital Próprio

  Capital 140 780 000,00        140 780 000,00        140 780 000,00        140 780 000,00        

  Outros fundos patrimoniais

  Reserv as legais 3 510 301,75           3 510 301,75           3 510 301,75           3 510 301,75           

  Reserv as decorr. da transfª de ativ os

  Outras reserv as

  Resultados transitados (188 842 206,74)       (208 047 688,78)       (221 331 676,38)       (226 932 485,25)       

  Ajustamentos em ativ os financeiros

  Ex cedentes de rev alorização

  Outras v ariações nos fundos patrimoniais 5 099 212,26           5 099 212,26           5 099 212,26           5 099 212,26           

  Resultado líquido do período (19 205 482,04)         (13 283 987,60)         (5 600 808,87)          (9 334 965,85)          

  Total do Capital Próprio (58 658 174,77)                  (71 942 162,37)          (77 542 971,24)          (86 877 937,09)

  Passivo

  Passivo Não Corrente 7 101 556,95           7 601 556,95           8 101 556,95           8 601 556,95           

  Prov isões 2 018 710,02           2 518 710,02           3 018 710,02           3 518 710,02           

  Financiamentos obtidos 5 082 846,93           5 082 846,93           5 082 846,93           5 082 846,93           

  Respons. por benefícios pós-emprego

  Passiv os por impostos diferidos

  Outras contas a pagar

  Passivo Corrente 137 396 196,96        156 720 717,84        163 260 991,34        168 767 133,76        

  Fornecedores 34 131 833,47          49 371 350,70          60 000 570,11          75 200 675,36          

  Adiantamentos de clientes 56 520 071,46          57 266 304,26          48 258 811,41          37 440 622,28          

  Estado e outros entes públicos 3 222 393,13           2 408 472,94           2 387 339,94           2 358 014,21           

  Tutela /acionistas /sócios

  Financiamentos obtidos

  Fornecedores de inv estimento 276 587,26              7 918 838,27           11 178 685,36          9 297 456,91           

  Outras contas a pagar 43 245 311,64          39 755 751,68          41 435 584,52          44 470 365,00          

  Diferimentos

  Passiv os financeiros detidos para negociação

  Outros passiv os financeiros

  Passiv os não correntes detidos para v enda

  Total do Passivo 144 497 753,91        164 322 274,79        171 362 548,29        177 368 690,71        

  Total do Capital Próprio e do Passivo 85 839 579,14          92 380 112,42          93 819 577,05          90 490 753,62          
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Nas dívidas a terceiros é esperada uma evolução desfavorável na liquidação de dívidas a fornecedores, 

consequência do subfinanciamento, bem como do aumento dos custos com pessoal, que irão absorver 

parte dos recursos disponíveis em tesouraria. 

O Fundo Patrimonial tem previsto um agravamento, tendo em conta o Resultado Líquido negativo de 

2019. 

No Passivo estima-se um aumento das dívidas a terceiros, por via do aumento de compras e 

Fornecimentos e serviços externos. 
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Demonstração de Fluxos de Caixa 

  DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - SNC 2019 Estimado 2020

    Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

            Recebimentos de clientes 155 807 618,96       172 424 247,54       

            Recebimentos de utentes 1 948 060,50           1 800 000,00           

            Pagamentos a fornecedores 79 298 921,19         70 265 338,96         

            Pagamentos ao pessoal 78 906 025,83         98 437 447,74         

          Caixa gerada pelas operações (449 267,56)             5 521 460,84           

          Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

          Outros recebimentos/pagamentos 8 035 801,90           (1 810 898,46)          

        Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 7 586 534,34           3 710 562,37           

    Fluxos de caixa das actividades de investimento

          Pagamentos respeitantes a:

            Activos fixos tangíveis 3 390 056,35           7 260 489,89           

            Activos intangíveis -                         -                         

            Investimentos financeiros 104 600,74              102 508,00              

            Outros activos 182 605,38              

          Recebimentos provenientes de:

            Activos fixos tangíveis -                         -                         

            Activos intangíveis -                         -                         

            Investimentos financeiros -                         -                         

            Outros activos 149 249,49              -                         

            Subsidios ao investimento -                         -                         

            Juros e rendimentos similares -                         -                         

            Dividendos -                         -                         

        Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -3528012,98 (7 362 997,89)          

    Fluxos de caixa das actividade de financiamento

          Recebimentos provenientes de:

            Financiamentos obtidos -                         -                         

            Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio -                         -                         

            Cobertura de prejuízos -                         -                         

            Doações 1 500,00                 -                         

            Outras operações de financiamento 6 084,51                 -                         

          Pagamentos respeitantes a:

            Financiamentos obtidos -                         -                         

            Juros e gastos similares 4 315,53                 -                         

            Dividendos -                         -                         

            Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -                         -                         

            Outras operações de financiamento -                         -                         

        Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 3 268,98                 -                         

      Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 4 061 790,34           (3 652 435,52)          

      Efeito das diferenças de câmbio

      Caixa e seus equivalentes no início do período 175 260,25              4 237 050,59           

    Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 237 050,59           584 615,07              
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6.6. Plano de Redução de Custos 

Em plena pandemia, com a urgência e a disrupção que a mesma acarreta, a todos os níveis do 

funcionamento do HGO, estabelecer um PRC e alcançar reduções efetivas afigura-se um exercício 

praticamente impossível. 2020 não é, de todo, um ano propício a concretizar qualquer redução 

na generalidade das rubricas de gastos mais significativas, seja no domínio dos Consumos, 

Fornecimento de Serviços, ou Gastos com Pessoal- 

No capítulo 6.4, foram elencada, no entanto, um conjunto de iniciativas de eficiência e melhoria 

do Controlo Orçamental, como sejam: 

 Adesão aos procedimentos aquisitivos desenvolvidos pelas centrais de compras (SPMS e 

ESPAP), mais alargada no domínio do medicamento. 

 Preço-base nos procedimentos aquisitivos inferior ao último preço de aquisição, nos 

produtos que seja expectável diminuição do valor de compra. 

 Utilização massiva das plataformas eletrónicas de contratação. 

 Primazia na contratação de MCDT a entidades do SNS. 

 Monitorização constante dos consumos e análise dos desvios para implementação de 

medidas corretivas. 

 Requalificação de várias áreas do hospital com vista à melhoria da gestão clínica interna, 

em especial no internamento (demora média),. 

 Projeto Gestão do Internamento com recurso a consultoria LEAN - diminuição dos dias 

de internamento inadequados e dos protelamentos de alta por motivos sociais ou tempo 

de resposta RNCCI. 

 Implementação de projetos de melhoria dos perfis de prescrição e protocolos clínicos de 

prescrição entre o Hospital e ACES, através das Direções Clínicas (diabetes/ hipertensão/ 

saúde mental). 

 Projeto de Gestão centralizada de contactos com os doentes do SIGIC, com vista à 

otimização de gestão de processos no âmbito do acesso e melhoria da qualidade de 

serviço prestado. 

 Implementação de protocolos MCDT com ARS/ACES e dinamização de Protocolos já 

existentes. 

 Aumento dos proveitos extra-contrato através da venda de MCDT ao ACES e Hospitais 

Península Setúbal – Cintigrafias, PET, CPRE, Citologias. 
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Assim, os níveis de custos orçamentados resultam da estimativa das necessidades do HGO para 

o ano de 2020, que procuraram cumprir os princípios financeiros de referência para 2020, mas 

que foram muitíssimo condicionados pela pandemia COVID-19. 

Da análise do quadro seguinte, constata-se o crescimento dos consumos e dos Fornecimentos e 

Serviços Externos, que resultaram dos gastos inesperados com materiais de proteção e segurança 

de doentes e profissionais, bem como do necessário reforço das áreas de limpeza e segurança.  

 

No contexto atual, apesar do esforço feito pelo Conselho de Administração na melhoria do 

controlo de gestão, não é, de todo, possível manter a estrutura de gastos a um nível inferior ao 

do ano de 2019. Em 2020, prevê-se um aumento de gastos diretamente relacionados com a 

pandemia no valor de 12.9M€, o que só por si inviabiliza o cumprimento de metas traçadas num 

Plano de Redução de Custos. 

2018 2019 2020

Execução Execução Estimativa VALOR %

 (1) CMVMC ( a ) 50 759 837,69    49 972 992,22        57 194 126,89        7 221 135     14%

 (2) FSE  (b) 23 396 196,86    26 440 953,73        32 210 729,30        5 769 776     22%

(3) Gastos com o pessoal (c ) 84 584 032,11    91 272 868,31        97 241 534,86        5 968 667     7%

      Indemnizações 10 881,17            11 295,18                9 890,98                  1 404 -            -12%

      valorização Remuneratoria -                        -                            -                            -                  

(4)  Gastos Operacionais (a)=(1)+(2)+(3) 158 740 066,66  167 686 814,26      186 646 391,05      18 959 577  11%

(5)   Volume de Negócios (VN) 137 512 883,12  151 914 553,51      149 242 492,40      2 672 061 -    -2%

    Subsidio à exploração 157 786,20          18 714 811,69        25 875 084,08        7 160 272     38%

     Indemnizações compensatórias -                        -                            -                            -                  

(6) Peso de gastos / VN=(4)/(5) 1,15                      1,10                          1,25                          0                     13%

       (7) Deslocações e alojamento (valor) 32 823,70            13 397,78                13 156,40                241 -               -2%

       (8) Ajudas de Custo 9 894,26              11 168,56                13 003,09                1 835             16%

(9) Gastos com a frota autómovel (€) 40 000,00    40 000,00        35 000,00        5 000 -    -13%

(7)+(8)+(9) 82 717,96    64 566,34        61 159,49        3 407 -    -5%

Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos consultoria (valor)80 691,81    65 420,01        65 000,00        420 -       -1%

PRC
VAR 2020/2019
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Prevê-se manter o número de viaturas relativamente ao ano de 2019, com redução dos gastos 

associados à frota automóvel. 

 

  

Rendimentos e Gastos 2019 Estimado 2020 Impacto Covid
 2020 líquido 

Despesa COVID 

Var. 2020 Líquido 

despesa 

COVID/2019

Impostos e taxas 2 251 492,73 €        2 309 091,68 €      2 309 091,68 €      2,6%

Vendas de mercadorias -  €                      

Prestação de serviços 149 663 060,78 €    146 933 400,72 €  146 933 400,72 €  -1,8%

Transferências Correntes  subsídios à exploração obtidos 18 714 811,69 €      25 875 084,08 €    25 875 084,08 €    38,3%

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -  €                        -  €                      

Variação nos inventários da produção -  €                      

Trabalhos para a própria entidade -  €                      

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 49 972 992,22 €-      57 194 126,89 €-    4 026 432,98 €-      53 167 693,91 €-    6,4%

Fornecimentos e serviços externos 26 440 953,73 €-      32 210 729,30 €-    5 480 181,74 €-      26 730 547,56 €-    1,1%

Gastos com o pessoal 91 272 868,31 €-      97 241 534,86 €-    3 370 942,34 €-      93 870 592,52 €-    2,8%

Tranferência e subsídios concedidos -  €                      

Prestações sociais -  €                        -  €                      

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -  €                        -  €                      

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 1 815 105,64 €-        650 000,00 €-         650 000,00 €-         -64,2%

Provisões (aumentos/reduções) 273 483,40 €-           500 000,00 €-         500 000,00 €-         82,8%

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -  €                      

Aumentos/reduções de justo valor -  €                        -  €                      

Outros rendimentos e ganhos 2 363 417,76 €        2 139 626,44 €      2 139 626,44 €      -9,5%

Outros gastos e perdas 18 852 496,84 €-      171 627,26 €-         171 627,26 €-         -99,1%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 15 635 117,18 €-      10 710 815,39 €-    12 877 557,06 €-    2 166 741,67 €      -113,9%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 3 508 051,20 €-        2 561 122,21 €-      2 561 122,21 €-      -27,0%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -  €                        -  €                     -  €                      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 19 143 168,38 €-      13 271 937,60 €-    12 877 557,06 €-    394 380,54 €-         -97,9%

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                        550,00 €                550,00 €                

Juros e gastos similares suportados 12,01 €-                    12 600,00 €-           12 600,00 €-           104812,6%

Resultado antes de impostos 19 143 180,39 €-      13 283 987,60 €-    12 877 557,06 €-    406 430,54 €-         -97,9%

Imposto sobre o rendimento do período 62 301,65 €-             -  €                      -100,0%

Resultado líquido do período 19 205 482,04 €-      13 283 987,60 €-    12 877 557,06 €-    406 430,54 €-         -97,9%

2018 2019 2020

Execução Execução Estimativa

Gastos com a frota autómovel (€) 40 000               40 000                   35 000                   

Nº de Veículos 10                       10                           10                           
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Recursos Humanos 

  

Estimativa Execução Execução

2020 2019 2018 Valor %

Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) 97 241 534,86       91 272 868,31       84 584 032,11       (5 968 666,55)      6,5%

(a) Gastos com órgãos Sociais 402 315,19             382 568,94             401 766,57             (19 746,25)            5,2%

(b) Gastos com Cargos de Direção -                            -                            -                            -                        

(c) Remunerações do Pessoal (1)+(2) 78 151 193,78       73 386 558,30       67 273 664,43       4 764 635 -          6,5%

(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal 59 101 330,11       54 985 279,82       53 870 875,59       4 116 050 -          7,5%

(ii) Outros Subsídios -                            -                            -                            -                        

(iii) Impacto reposição direitos previstos em instrumento 

sde regulamentação coletiva 
-                            -                            -                            -                        

(iv) impacto  com valorizações remuneratórias não 

abrangidas por instrumentos  de regulamentação coletiva 

de trabalho

19 049 863,67       18 401 278,48       13 402 788,84       648 585 -             3,5%

(d) Benefícios pós-emprego 17 703,63               35 048,30               42 966,11               17 345                -49,5%

(e) Ajudas de custo 13 003,09               11 168,56               9 894,26                  1 835 -                  16,4%

(f) Restantes Encargos 18 647 428,19       17 446 229,03       16 845 571,10       1 201 199 -          6,9%

(g) Rescisões / Indemnizações 9 890,98                  11 295,18               10 169,64               1 404                   -12,4%

Gastos totais (2) = (1) sem impacto das medidas 

identificadas em (iii), (iv), e (g)
-                         

Designação -                         

Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) 2 830                     2 803                     2 807                     -27,00 1,0%

Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número) 5                             5                             8                             0,00 0,0%

Nº Cargos de Direção sem O.S. (número) 26                           26                           23                           0,00 0,0%

Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) 2 799                     2 772                     2 776                     -27,00 1,0%

Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal [(b)/(1-f)]

Var. 2020/2019
Designação
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7. Pedidos de Dispensa dos Princípios Financeiros de Referência 

para 2020  

O Despacho Conjunto do SET e SEAS de 4 de Setembro de 2020, adaptou o Despacho do SET de 

24 de Setembro de 2019, relativo às instruções para a elaboração dos Instrumentos Previsionais 

de Gestão de 2020 às entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). 

Nesses termos, o Hospital Garcia de Orta: 

1. Apresenta o Plano de Atividade e Orçamento (PAO) para 2020, que se resume, 

excecionalmente, ao Plano Anual, que cobre apenas o ano de 2020, e ao Plano de 

Investimentos. 

 

2. A proposta de PAO para 2020 faz referência ao Despacho Conjunto do Secretário de 

Estado do Tesouro e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde de 21 de junho de 2019, 

e contém os seguintes elementos: 

a. no tocante à parte operacional - principais linhas de ação operacional; volume 

de atividade assistencial e os níveis de resposta em termos de acesso, qualidade 

e eficiência; 

b. projeções económico – financeiras. 

Os demais elementos não são de entrega obrigatória. 

 

3. A atividade proposta no PAO 2020, que agora apresentamos, é a que está prevista no 

Acordo Modificativo ao Contrato-Programa para 2020, na versão revista de 14 de Julho 

de 2020. 

 

4. A proposta de Orçamento e as projeções financeiras que a suportam está em consonância 

com o Contratos-Programa, excedendo, tal como previsto no Despacho Conjunto, a 

despesa executada em 2019, no tocante ao PRC para efeitos do cumprimento do ponto 

“3. Princípios Financeiros” das IEIPG, no que respeita às despesas necessárias para fazer 

face à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2. 

 

5. De acordo com o referido Despacho, o indicador para avaliação de eficiência operacional 

é o resultado operacional, líquido das despesas relacionadas com a pandemia provocada 

pelo SARSCoV-2, que deve ser não inferior ao obtido em 2019. 

 

No que respeita aos princípios financeiros de referência para 2020, Hospital Garcia de Orta 

apresenta os seguintes pedidos de dispensa do seu cumprimento: 

1. Eficiência Operacional – indicador previsto no Despacho Conjunto SET e SEAS, de 4 de 

Setembro de 2020, prevê que o resultado operacional, líquido das despesas relacionadas 

com a pandemia provocada pelo SARSCoV-2 não deve ser inferior ao obtido em 2019.  
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O HGO cumpre, à partida, este indicador, atento o impacto, no resultado 

operacional de 2019, de “Outros gastos e perdas”. 

Pese embora os esforços de máxima eficiência operacional e de reforço de controlo de 

gestão, há um conjunto de despesas acrescidas na área de recursos humanos, 

relacionadas com atualizações salariais e progressões, cujo impacto é exógeno à 

capacidade de gestão institucional, e que implica necessariamente o aumento de gastos 

com recursos humanos, exceto se houvesse redução de efetivos. 

Por outro lado, o cenário de pandemia, não só exigiu o reforço de escalas no Serviço de 

urgência, realização de horas extraordinárias e de prevenção, como exigiu o reforço das 

equipas em vários serviços e, em particular, em serviços novos como Infeciologia COVID, 

Pneumologia COVID, bem como na Patologia Clínica ou na Medicina Interna, com novas 

escalas para o circuito do doente respiratório, no Serviço de Urgência. 

Também no domínio dos consumos, os gastos inesperados com equipamentos de 

proteção individual, mais do que compensam qualquer esforço de racionalização na área 

do medicamento ou de outro material de consumo clínico. 

No que se refere a FSE, gastos imprevistos como os inerentes ao reforço do serviço de 

limpeza e de segurança, relacionados com a pandemia, concorrem para o mesmo efeito 

de aumento inevitável dos gastos operacionais.  

Em paralelo, no domínio da atividade assistencial, a pandemia implicou a contração da 

atividade hospitalar e redução dos níveis de acesso, pela necessidade garantir a prestação 

em ambiente seguro, com maior espaçamento no tempo e no espaço, dos doentes e 

profissionais. 

A produção hospitalar, traduzida em Doentes-Padrão, reduz-se 19,6% em 2020, face a 

2019, e resulta, não só da redução da atividade assistencial já referida, mas também da 

alteração da fórmula de cálculo dos doentes-padrão (aumento do preço-base). De acordo 

com cálculos efetuados pelo HGO, a alteração do preço base tem um impacto de 12,9% 

no número de doentes-padrão previsionais. 

 

Deste modo, o indicador Gastos operacionais por doente padrão apresenta, em 2020 

(GO/DP = 4.159,2€), um inevitável agravamento de 23,3% face a 2019 (GO/DP=3.878,6€). 

Gastos 

Operacionais por 

doente padrão 

2018 2019 2020 
var 

2020/2019 

2020 s/gastos 

COVID 

var 2020 

s/gastos COVID 

/2019 

         2.933,3 €           3.374,1 €           4.159,2 €  23,3%               3.878,6 €  15,0% 
 

      

G. Operacionais  166.808.084,4 € 192.490.109,5 € 190.879.140,5 € -0,8% 178.001.583,5 € -7,5% 

Doente padrão 56.868 57.050 45.893 -19,6% 45.893 -19,6% 

 

Se descontássemos linearmente os gastos diretamente relacionados com a pandemia, no 

valor de 12.9M€, os gastos operacionais por doente padrão seriam de 3.876,6€, ou seja, 

ainda assim 15% acima dos realizados em 2019, dada a quebra de produção hospitalar 

que a pandemia tem implicado. 
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2. Plano de Redução de Custos – indicador previsto no Despacho 989/2019 do SET, que 

prevê que, em 2020, os montantes devem ser iguais ou inferiores aos de 2019: 

 

a. nos gastos com pessoal 

No que se refere a gastos com pessoal, o Hospital Garcia de Orta tem prosseguido uma 

política de ajustamento dos seus quadros de pessoal, adequando-os às efetivas 

necessidades de uma organização eficiente, com vista, inclusivamente, à redução do 

volume de horas extraordinárias e prevenções, conforme quadro do capítulo 4.1.  

Contudo, o atual cenário de pandemia exigiu o reforço de serviços, equipas e escalas, 

com aumento do número de trabalhadores e do número de horas extraordinárias e de 

prevenção, com repercussão inevitável nos gastos com pessoal. 

Em simultâneo, um conjunto de encargos de origem exógena (atualizações, progressões 

de carreiras), alheias à gestão do HGO, contribuem igualmente para o não cumprimento 

do indicador de gastos com pessoal, cuja dispensa de cumprimento se solicita, 

portanto. 

 

b. no conjunto de encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem 

como associados à frota automóvel 

O Plano de Redução de Custos do HGO para 2020 atendeu aos pressupostos e 

orientações fixados pela Tutela, sendo que, no total destas rubricas se prevê a redução 

de 5%, face a 2019. 

 

c. no conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria 

O Plano de Redução de Custos do HGO para 2020 atendeu aos pressupostos e 

orientações fixados pela Tutela, sendo que para o conjunto dos encargos com 

contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, o HGO prevê a redução de 

1%, relativamente a 2019. 

 


