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Caracterização Geral 

O Hospital de Ovar - Hospital Dr. Francisco Zagalo (HFZ,IP) é uma pessoa coletiva de direito 

público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que se orienta pelos 

princípios da gestão hospitalar, integrante do Serviço Nacional de Saúde. 

Presta cuidados hospitalares e integra a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

sempre orientado pela promoção do respeito pela dignidade humana, do serviço à comunidade e da 

prestação de cuidados com humanidade, garantindo aos seus profissionais, condições de prática 

baseada na evidência adaptada às circunstâncias do caso, com respeito pela bioética, ética e 

deontologia profissionais. 

Centraliza-se no cidadão, em proximidade e mais valor perto daquele, com relevo para uma 

prestação de qualidade, com humanidade e respeito integral de acordo com instrumentos 

internacionais e nacionais que se fundam no princípio da dignidade humana, sem discriminação em 

razão de idade, sexo, raça ou convicção política ou ideológica, dentro de um conceito de prática 

administrativa orientada para Melhor Serviço Público.  

O HFZ,IP pertence à rede de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde 17 de 

setembro de 1979. Integra o SNS na Rede Hospitalar e na Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI). Articula, em termos de referenciação, com os Cuidados de Saúde Primários: o 

Centro de Saúde de Ovar e as Unidades de Saúde Familiar que integram o Concelho de Ovar e zonas 

limítrofes (agregados no ACES do Baixo Vouga), e com a urgência médico-cirúrgica do CHEDV -EPE, 

na Unidade de Hospital de São Sebastião em Stª Maria da Feira e com os Hospitais de nível 2 e 3 da 

região Centro e Norte, pela sua localização geográfica e “tradição” de referenciação. 

O HFZ,IP encontra-se situado no perímetro urbano da cidade, circundado pela Av. Nunes da 

Silva e pela Rua Francisco Zagalo. (Coordenadas GPS 40.8579856/-8.6325266).  

Presta assistência direta à população do concelho de Ovar (União das Freguesias de Ovar, São 

João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã; Maceda; Cortegaça; Esmoriz e Válega), e concelhos 

limítrofes, abrangendo uma população de aproximadamente 60.000 habitantes. 

O HFZ,IP é constituído por um edifício principal de 4 pisos (rés-do-chão, 1º, 2º e 3º andares), e 

por um conjunto satélite de cinco pequenos edifícios, distribuídos por 6 066,00 m2 de área bruta 

coberta. 

 

Edifício principal 

Rés-do-chão - Serviço de Gestão de Doentes; Esterilização; Meios Complementares de 

Diagnóstico e Terapêutica: Laboratório de Análises Clínicas, Unidade de Imagiologia (radiologia 

convencional e ecografia), Unidade de Electro ecocardiografia e Unidade de Medicina Física e 
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Reabilitação); Consulta Externa; Hospital de Dia; Gabinete do Serviço Social; Gabinete do Cidadão; 

Serviço de Alimentação e Refeitório. 

Piso 1 – Internamento cirúrgico (Cirurgia Geral, Ortopedia e Urologia); Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório (Oftalmologia; Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Ortopedia e Urologia) e Bloco 

Operatório. 

Piso 2 - Unidade de Convalescença, RNCCI. 

Piso 3 – Internamento médico; Equipa de Gestão de Altas; Equipa de Suporte de Cuidados 

Paliativos.  

 

Edifícios satélites 

Satélite 1 – Secretariado da Administração; Gabinetes dos Membros do Conselho Diretivo; 

Gabinete de Comunicação e Qualidade; Gabinete de Apoio à Gestão e Coordenação Operativa; 

Recursos Humanos e Vencimentos; Serviços Financeiros/Contencioso e Sala de Reunião. 

Satélite 2 - Espaço do Trabalhador e Gabinete da Liga dos Amigos do Hospital. 

Satélite 3 – Serviços Farmacêuticos; Serviço de Aprovisionamento e Logística, Conferência 

de Faturas e Armazém. 

Satélite 4 - Instalações e Equipamentos. 

Satélite 5 - Serviços Gerais e Rouparia, Arquivo Clínico, Casa Mortuária, Vestiários/Balneários 

e Sala de Formação 

O HFZ,IP pratica uma lotação de 28 camas de internamento Hospitalar (16 camas de 

internamento médico + 12 camas de internamento cirúrgico) e compreende ainda 6 camas e 6 

cadeirões de cirurgia de ambulatório e uma cama e um cadeirão de hospital de dia. Abrange ainda 

20 camas de internamento na tipologia de convalescença da RNCCI.  
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Organograma  

No organograma do HFZ,IP pretende-se sintetizar a sua estrutura, a relação de função e os 

circuitos de comunicação existentes entre estes, na atual data.  

O presente organograma será devidamente adaptado ao regime jurídico instituído pelo DL nº 

18/2017, de 10 de fevereiro. 

 

 

 

Refira-se que a 1 de setembro de 2017 entrou em funções o novo Conselho Diretivo, estando, 

portanto, este relatório associado ao período de funcionamento e gestão do anterior CD. 
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Recursos Humanos 

O HFZ é constituído por um mapa de pessoal em Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

(CTFP) muito insuficiente para a carteira de serviços que presta e particularmente reduzida após 

sucessivas cessações de funcionários por passagem a reforma, rescisão de contrato, invalidez, e 

outras, sem a correspondente substituição. Presentemente faz face às suas necessidades com 

recurso recorrente a trabalho temporário e prestação de serviços como se espelha no quadro 

resumo de distribuição de recursos humanos a 31 de agosto de 2017, que integra 3 elementos em 

mobilidade interna (cedência por interesse público) um dos quais a prestar serviço na organização 

(sublinhado verde) e dois cedidos a outras instituições (sublinhado azul). De referir ainda que na 

prestação de serviços corresponde os 35 elementos a 23,9 ETC a 40 horas/semanais. 

 

Mapa resumo de postos de trabalho por carreira e tipo de vínculo a 31 de agosto de 2017 

Carreiras / 
Categorias 

CTFP por 
tempo 

indeterminado 

CTFP 
por 

termo 
resoluto 

certo/ 
incerto 

Nomeação 
EGP 

Mobilidade 
interna, 
cedência 

de 
interesse 
público 

Contratos 
Prestação 

de 
Serviços 
(Tarefas, 
Avenças) 

Trabalho 
Temporário 

Prestação 
Serviço 

(a) 

Outras Situações 
(Acordos/ 

Protocolos e 
IEFP) 

Total 
de 

Efetivos 

Dirigente   3      3 

Assist. Téc/ 
Coord.Técnico 

17     13   30 

Assistente 
Operacional 

28     16 6  50 

Médico 
Hospitalar 

11   1   19 1 32 

Médico 
Clinica Geral 

1        1 

Enfermagem 50      2  52 

Técnico 
Superior 

2    1 1 2  6 

Técnico Sup.r 
Serv. Social 

1      2  3 

Técnico Sup. 
de Saúde 

0      4  4 

Téc.Sup.Diag. 
Terapêutica 

11      8  19 

Informática 0     1   1 

TOTAL 121  3 1 1 31 43 1 201 
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Análise do ambiente interno e externo (análise SWOT) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Nível de excelência clínica reconhecida pela ERS para a cirurgia 

de ambulatório e cirurgia convencional ortopédica (próteses); 

Modernidade dos equipamentos hospitalares; 

Segurança nos procedimentos (Cirurgia Segura Salva Vidas, 

Registo de Incidente e Eventos Adversos no sistema nacional de 

notificações Notific@); 

Cuidados personalizados e individualizados; 

Cultura de proximidade na relação profissional e utente, 

potenciada pelo projeto CIDI+ELOS. 

Cumprimento do tempo médio de resposta garantido em 

comparação com a média nacional atual; 

Baixa incidência de infeção hospitalar em relação com a média 

nacional; 

Dimensão da equipa;  

Mobilização da equipa para a certificação nacional modelo ACSA 

internacional - @credita; 

Unidade Formativa certificada.  

Carência de médicos especialistas e de pessoal técnico 

diferenciado no mapa de pessoal; 

Elevado número de profissionais em regime de 

contratos temporários e contratos de prestação de 

serviços (incluindo Médicos e Técnicos Superiores de 

Saúde, Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais); 

Dificuldade na internalização da contratualização 

interna; 

Dificuldade em reajustar recursos humanos não 

adaptados às atuais exigências técnicas e 

organizacionais; 

Constrangimentos organizacionais superiores; 

Dimensão da equipa; 

Tempo médio de resposta garantido para algumas 

valências superiores à meta definida. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Potenciar os benefícios da proximidade; 

Maior articulação com os cuidados saúde primários; 

Estabelecer protocolos com hospitais de superior diferenciação 

(nível I, II e III) em função da proximidade e capacidade de 

resposta instalada em cada uma das Instituições; 

Estabelecer protocolos de partilha de recursos humanos, 

recorrendo à mobilidade em sentido de aproximação ao utente, 

particularmente nas valências de maior diferenciação 

permitindo canais de articulação efetiva e eficiente; 

Promoção de cidadania e literacia em saúde; 

Restruturação das políticas públicas de saúde; 

Reforma hospitalar; 

Livre acesso. 

Restrições de recursos humanos e económico-

financeiros; 

Restruturação das políticas públicas de saúde; 

Redefinição da Rede Hospitalar; 

Concorrência de outras Unidades com maior 

capacidade instalada; 

Deficiente articulação entre os cuidados primários, 

hospitalares e RNCCI; 

Modelos de ULS. 
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Posicionamento Estratégico 
Para 2017 manteve-se o objetivo de constituir-se como hospital de proximidade e interface, 

numa entidade de governação colaborativa/participativa aberta à comunidade que serve, em 

pronunciação com todas as estruturas com quem articula, para uma efetiva e eficiente prestação de 

cuidados de saúde. Em harmonização com os principais eixos estratégicos quer no âmbito do Plano 

Nacional de Saúde extensão 2020 e Plano Local de Saúde a definir, nomeadamente de Cidadania em 

Saúde, Equidade e Acesso adequado aos cuidados de saúde, Qualidade em Saúde e Politicas 

Saudáveis.  

Pela sua identidade em proximidade cumpre assegurar que o cidadão (utente/doente/ 

visitante) está sempre em primeiro lugar, privilegiar a relação personalizada, dando resposta às 

suas preocupações e necessidades, prestar sempre um serviço humanizado que respeite a 

dignidade e o bem-estar do cidadão (em especial os doentes), e basear-se em elevados padrões 

éticos, científicos e de respeito pelo próximo, num modelo de qualidade baseado em processos 

dinâmicos e cíclicos de melhoria contínua. 

Missão 

O HFZ,IP tem como missão a prestação de cuidados hospitalares, em garantia de elevada 

proteção da saúde, no quadro da sua caracterização, e de acordo com os princípios internacionais 

dos tratados e convenções do setor da Saúde, da Lei de Bases da Saúde e do Estatuto do Serviço 

Nacional de Saúde. 

O HFZ,IP presta cuidados de saúde integrados à população, com qualidade e humanidade, em 

interface com os diversos atores sociais, e mobiliza sinergias que propiciem a concretização do 

lema:  

“ Melhor e Maior Valor em Saúde, perto de Si.” 

Valores 

Ética - Defender e aplicar princípios de ética nas relações pessoais, profissionais e 

institucionais, na utilização eficiente dos recursos e na aplicação de princípios de equidade. 

Qualidade - Procurar a excelência na prestação de cuidados de saúde que presta, utilizando de 

forma eficiente e eficaz quer os meios técnicos, humanos e físicos de que dispõe. 

Responsabilidade Social - Assumir a cada instante um comportamento coerente e 

socialmente responsável perante a comunidade e demais agentes da envolvente interna e externa. 

Assim, os princípios estruturais e duradouros que guiam o comportamento e a atuação do 

HFZ,IP são:  
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1. Cultura de proximidade e atitude centrada no doente e na promoção de saúde na 

comunidade;  

2. Cultura de excelência técnica e do cuidar;  

3. Cultura interna de multidisciplinaridade e trabalho em equipa;  

4. Cultura do conhecimento como um bem em si mesmo. 

Visão / Políticas 

O HFZ,IP visa projetar a Instituição como uma entidade de referência na prestação de cuidados 

de proximidade, de promoção de acesso e racionalização de custos do SNS, em interface com a 

comunidade e de ligação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde no SNS. 

E consolidar a identidade,  

a) por proximidade – Perto de Si,  

b) por práticas de melhor serviço público – Melhor e Maior Valor em Saúde. 

1. O HFZ,IP é garante da execução e implementação da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, e 

agirá na cadeia de valor em saúde, a partir da conceção de integração de prestação de cuidados 

em rede, com relevo para a interface e colaboracionismo profissional e institucional. 

2. A organização procurará governar-se de acordo com as boas práticas da governação, adaptando 

as soluções da gestão e governação à realidade hospitalar, ao mesmo tempo que atuará na 

governação clínica, para um resultado de governação integrada com efetividade, em eficiência 

de recursos, ao encontro do modelo prestacional que o Estado lhe incumbe para satisfação de 

necessidades específicas colegiais no quadro organizacional de que dispõe. 

3. Cumprirá regras de boas práticas da DGS, procedimento administrativo e regras dos atos 

administrativos materiais e privilegiará formas administrativo-económicas de eficiência, 

respondendo em tempo útil, e sempre em garantia dos direitos e deveres próprios e sobretudo 

dos definidos em 1. 

4. Contribuirá e fomentará política institucional de consolidação de cultura organizacional própria 

que respeite os valores e finalidades institucionais, fazendo-o sempre que possível de forma 

integrativa de valores e aspirações sociais compatíveis àqueles, ao mesmo tempo que privilegia 

a excelência orientada para ganhos em saúde, incluindo bem-estar. 

5. Privilegiará e desenvolverá uma gestão criteriosa no respeito pelo cumprimento dos objetivos 

definidos pelo MS, tendo em conta o financiamento da sua atividade em função da valorização 

dos atos e serviços efetivamente prestados segundo as regras públicas e os acordos que se 

encontrem em vigor no SNS, e com aplicação dos demais instrumentos de gestão previsional, 

controlo de custos e monitorização permanente. 
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6. Assegurará a integração de recursos humanos, a especialização e a gestão partilhada 

multidisciplinar que se adeque de acordo com os padrões de conhecimento e prática, devendo 

fomentar a formação, a partilha de conhecimento e até a investigação na base de protocolos com 

Universidade e outras Escolas em tudo o que disser respeito à sua área de atividade e da 

disponibilidade dos seus profissionais. 

7. Deverá ainda fomentar canais de diálogo privilegiado com a comunidade, assegurando a 

construção de uma prática de cidadania e as suas formas de expressão interna e externa e, 

sempre que se julgue adequado, fá-lo-á com incentivo de políticas de inovação social e 

provedoria do cidadão, incluindo não apenas orientação à centralidade naquele como ainda 

resolução de conflitos e mesmo como relevo na prática de satisfação do cidadão. 

8. Integra ainda de forma automática, mas devidamente adaptada à sua realidade, todas as 

Recomendações emitidas pela ACSS, IP, ARSC, IP, DGS e demais entidades.is.  

9. Cabe-lhe entre outros deveres específicos na lei, fomentar práticas de evitação de conflito ou de 

interesses conflituantes que ponham em causa o desiderato da organização e, com relevo, 

deverá dar conhecimento superior de todas as práticas que impliquem responsabilidade 

criminal e financeira, de acordo com Oficio Circular nº 1/GCCI. 

Objetivos do programa funcional  

O programa funcional do HFZ,IP visa: 

1. Permitir que se implemente uma organização por processos centrados no cidadão; 

2. Fomentar a centralização e partilha de recursos; 

3. Permitir a internalização de serviços não clínicos; 

4. Promover a saúde através da minimização do impacto ambiental e da racionalização da 

utilização de energia, de água, entre outros recursos; 

5. Garantir a partilha de recursos entre as atividades de ensino e investigação e as atividades de 

carácter assistencial; 

6. Continuar a afirmação da política de Qualidade e Segurança através da adesão progressiva de 

unidades funcionais ao programa de acreditação da DGS - @Qredita; 

7. Potenciar a flexibilidade e adaptação futura; 

8. Contemplar processos totalmente informatizados, “sem papel” e suportados em modernos 

sistemas de comunicação; 

9. Promover elevados níveis de habitabilidade e conforto para todos os utilizadores do hospital, 

sem compromisso das medidas de controlo de infeção e de segurança assistencial; 
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10. Garantir a integração do hospital na rede de cuidados de saúde como pivô entre os cuidados 

primários, os cuidados continuados e os diferentes níveis da prestação de cuidados 

hospitalares; 

11. Afirmar a singularidade da prestação, pela afirmação de autonomia e especificidade na base do 

contraprograma em resposta a necessidades concretas do cidadão e comunidade, focada em 

ganhos em Saúde e em modelos novos de prestação.   

Áreas funcionais a desenvolver  

As áreas funcionais prioritárias a implementar, a discutir e a agilizar superiormente, visarão 

responder às necessidades específicas da comunidade em que se insere, em linha com os eixos do 

Plano Nacional de Saúde extensão 2020, do Plano Nacional para a Segurança do Doente 2015-2020, 

integrado na estratégia nacional para a qualidade da Saúde, Despacho n.º 1400-A/2015 e do Plano 

Local de Saúde, bem como resposta à necessidade de inovação organizacional e de processos para 

os cuidados de saúde hospitalar com enfoque no ambulatório cirúrgico e médico. 

Elementos Assistenciais  

Atividade Assistencial no período 01.01.2017 a 31.08.2017 

A projeção da Instituição como entidade de referencia na prestação de cuidados de 

proximidade, de promoção de acesso e racionalização de custos do SNS, em interface com a 

comunidade e de ligação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde no SNS, surge 

plasmada nas principais atividades desenvolvidas em 2017, a par de consolidar ainda Identidade 

por melhoria, 

 por proximidade – Perto de Si,  

 por práticas de  melhor serviço público – Melhor e Maior Valor em Saúde. 

A singularidade da prestação traduz a afirmação de autonomia e especificidade na base do 

contraprograma em resposta a necessidades concretas do cidadão e da comunidade.  

Nos quadros abaixo são apresentados alguns indicadores da atividade assistencial do Hospital 

durante a gerência em análise e a sua evolução desde 2015. 

Quadro 1 - Atividade Assistencial de Internamento Hospitalar 

Descrição 2015 2016 
01.01.2017 a 
31.08.2017 

Lotação 28 28 28 

Doentes Tratados 873 771 458 

Dias de Internamento 7.939 7.127 4794 

Demora Média 9,09 9,24 10,47 

Taxa de Ocupação 77,68 69,73 70,46 

Número de consultas 35.991 33.723 22.202 
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Quadro 2 - Atividade Assistencial de Ambulatório Hospitalar 

Descrição 2015 2016 
01.01.2017 a 
31.08.2017 

Consultas - Médicas 33.123 31.459 22.262 

Cirurgia Ambulatório 1.112 1157 736 

Sessões de Hospital Dia 339 241 163 

Outros de Urologia 
(Punção biopsia) 

36 0 7 

Outros tratamentos não 
especificados anteriormente 

6.200 5.776 3.055 

Quadro 3 – Atividade Assistencial na Tipologia de Convalescença da RNCCI 

Descrição 2015 2016 01.01.2017 a 31.08.2017 

Lotação 20 20 20 

Doentes Tratados 163 158 105 

Dias de Internamento 6.708 6.714 4.397 

Demora Média 41,06 42,80 40,96 

Taxa de Ocupação 91,89 91,72 90,47 

 

No quadro abaixo são apresentados os dados respeitantes à atividade desenvolvida pelo 

HFZ,IP até agosto de 2017, em confronto com os resultados alcançados em idêntico período 

homólogo, tendo por base o CP 2017. 

ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

Atividade Hospitalar Acumulado 

INDICADORES Ago-16 CP 2017 Ago-17 
Variação 

% período 
homólogo 

Taxa % de 
execução 

CP 

Consultas Externas 

Primeiras Consultas 8.449 12.737 8.654 0,02 67,94 

Consultas Subsequentes 12.355 18.419 11.720 -0,05 63,63 

% 1ªs consultas no total das consultas médicas 40,61 40 42,48 0,05 106,20 

% consultas com registo de alta no total de 
consultas  

12,76 15 13,33 0,04 88,87 

N.º de consultas via CTH 3.980 6.662 4.583 0,15 68,79 

Cirurgia Programada 

Total doentes intervencionados 1069 1.504 1010 -0,06 67,15 

Cirurgia Ambulatório/Intervenções 770 1.140 755 -0,02 66,23 

Cirurgia Convencional/intervenções 299 364 255 -0,15 70,05 

% Cir Ambulatório/Cir Convencional 72,03 87 74,75 0,04 85,92 

N.º de doentes inscritos (LIC) LIC 445 
 

539 0,21 
 

Internamento hospitalar 

Doentes saídos 487 768 458 -0,06 59,64 

Demora média 9,71 9,5 10,47 0,08 110,21 

Taxa de Ocupação 69,52 78 70,46 0,01 90,33 

Doentes tratados por cama 17,39 27,42 16,36 -0,06 59,66 

% de reinternamentos em 30 dias 2,26 3 3,88 0,72 129,33 

% de óbitos  5,75 4 8,63 0,50 215,75 
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Hospital de dia 
     

N.º total de sessões 137 180 163 0,19 90,56 

Atividade da RNCCI 

Doentes saídos 104 162 105 0,01 64,81 

Demora média 43,59 30 40,96 -0,06 136,53 

Taxa de ocupação 92,81 80 90,47 -0,03 113,09 

Internamento hospitalar 

A generalidade dos indicadores apresentados relativos ao internamento hospitalar mantém o 

perfil sobreponível em relação ao período homólogo, em linha com a atividade regular `padrão´ e 

ajustada à alteração do perfil de maior complexidade dos doentes, estádios de doença mais 

avançados e múltiplas morbilidades associadas. Potenciada pela seleção de utentes propostos 

(continuidade de cuidados e aguardar vaga na RNCCI) e transferidos do CHEDV,EPE (época de 

menor pressão de internamento com acentuação do perfil de dependência, menor rede social e 

complexidade das situações clínico sociais em geral) e pela indefinição dos mecanismos de 

articulação ente as diversas estruturas hospitalares, especialmente agravada pelo contexto regional 

e a capacidade instalada em face da procura da rede nacional de cuidados continuados.  

A especificidade e seleção de doentes são alheias à Instituição, o que pode implicar para ambas 

(HFZ,IP_ARSCentro e CHEDV,EPE_ARSNorte) desvios de perfil se só tivermos em conta lotação, sem 

qualquer valorização dos critérios de seleção aplicados pelo CHEDV,EPE e naturalmente para 

valorização doa ganhos em eficiência do CHEDV,EPE e desvalorização da diferenciação do HFZ,IP.  

De salientar que o hospital de referência remete para o internamento em agudos, doentes com 

carácter paliativo, apesar da inexistência de estrutura recetora e maioritariamente para 

continuidade de cuidados e muito particularmente para assegurar referenciação para a RNCCI e em 

30% a aguardar vaga para transferência para tipologias de UMDR e ULDM. Assim ficam 

comprometidos os indicadores relativos a Demora média, Taxa de ocupação, n.º de doentes 

tratados por cama, % de reinternamento em 30 dias e % de óbitos.  

Os indicadores relativos à atividade hospitalar de internamento são particulares e de difícil 

comparação com outras entidades tendo em conta as especificidades e dimensão da instituição. 

Apresenta uma taxa de execução de 59,64% em face do esperado para o ano e em linha com os anos 

anteriores, atenta a capacidade instalada e o desvio da atividade cirúrgica convencional para 

atividade cirúrgica de ambulatório.  

Consulta Externa 

A Consulta Externa mantém um grande dinamismo, conforme já foi evidenciado ao longo dos 

anos anteriores, com taxas de execução (67,94%) para o ano e acima do esperado para o intervalo 

temporal, ajustada à capacidade instalada e à disponibilidade de recursos (cessação de atividade de 

2 medicas internistas: uma por aposentação e outra por rescisão da função pública).  
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Tendo em conta a política de ambulatorização e o padrão institucional de crescente resposta a 

Organização confrontou-se no final de 2016 e em 2017 com crescente pressão de procura o que 

compromete (de modo crítico) os TMRG, em particular nas valências mais especializadas de maior 

pressão de procura (em linha com o verificado em 2015 e 2016) como oftalmologia, ortopedia, 

urologia e dermatologia, que por limitação de recursos e estrutura, não é possível assegurar na 

totalidade.  

Face ao exposto e relativamente ao período em análise, de referir aumento de 1ªs consultas em 

2%, de 1ªs consultas CTH em 15% e da % de consultas externas com alta em 4% em face do período 

homólogo, promovendo assim o acesso Hospitalar e a continuidade de cuidados nos Cuidados de 

Saúde Primários. O acesso apenas condicionado pela capacidade instalada e com aumento do índice 

de atratibilidade, dado o aumento de utilizadores da área de influência direta e de utilizadores de 

outras áreas. 

Atividade Cirúrgica 

A Atividade Cirúrgica mantém peso significativo na atividade global do hospital e na sua 

afirmação na comunidade e região. Sublinhamos uma variação ligeira em baixa da produção 

cirúrgica global por maior concentração de pedidos para as especialidades mais diferenciadas com 

resposta instalada condicionada à prestação de serviços e redução da procura para Cirurgia Geral, 

também potenciada pelos períodos de inatividade dos dias de greve, coincidentes com os dias das 

especialidades de maior pressão, difíceis de recuperar pelas circunstâncias de limitação de recursos 

humanos e financeiros acima expostas.  

Crescente ambulatorização de cuidados, ainda que a pressão na LIC seja para tratamento 

cirúrgico convencional. Mantém-se pressão elevada de doentes inscritos em LIC com uma mediana 

de 2,5 meses mas com medianas muito acima para a especialidade de Ortopedia. 

Unidade de Convalescença 

A Unidade de Convalescença representa uma fatia importante da atividade do HFZ,IP, com 

indicadores de proximidade a equacionar face à tipologia de cuidados, com médias condicionadas 

pela manutenção de heterogeneidade de critérios de referenciação, muito na base da necessidade, e 

limitação de resposta das ECCI e tipologias de média (UMDR) e longa duração (ULDM), em 

particular esta última face às necessidades. De sublinhar progressiva redução da demorada média e 

taxas de ocupação persistentemente acima de 85%. 

Síntese 

Os valores alcançados até à data encontram-se em linha com os objetivos estabelecidos para o 

ano de 2017 tendo em conta a proposta negociada em sede de CP, apesar dos constrangimentos 

acentuados da limitação de recursos (financeiros e humanos) e da indefinição do papel da 
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Organização na Rede de prestadores de cuidados do SNS, que explica as dificuldades na mobilização 

dos colaboradores para o esforço adicional de superação sempre indispensável atenda a dimensão 

institucional e que constrange a produção. Mesmo assim, nunca com prejuízo dos 

indicadores de qualidade, tendo mesmo sido introduzidos modelos de rastreio e controlo 

de infeção, de novo.  

De referir e sublinhar o impacto da definição de carteiras de serviços e das metas a 

alcançar como instrumento de suporte adicional à mobilização dos exíguos recursos. 

Conscientes das dificuldades acrescidas em face dos indicadores e metas estabelecidos 

para 2017, tendo em conta a sua transversalidade no sistema, e as múltiplas 

especificidades e particularidades da Organização. 

Atividade Económico-Financeira 

Considerando a sustentabilidade económico-financeira e orçamental do HO HFZ, a contenção 

de custos tem vindo a ser um dos objetivos prioritários, cumulativamente com as medidas 

encetadas pelo Ministério da Saúde para todo o Serviço Nacional de Saúde. 

Para tal, consolidou-se a participação profissional pela negociação de metas e sensibilização 

para menores meios financeiros com as chefias dos serviços (essencialmente diretores de serviço e 

chefias de enfermagem) destacando-se: 

Análises periódicas às despesas com maior peso percentual (pessoal, compras, subcontratos e 

serviços) estudando-se, definindo-se e implementando-se novas medidas de redução das mesmas, 

efetuando-se reuniões mensais de produção, em que evidenciam as situações, com participação 

efetiva.  

Implementação de procedimentos de negociação sistemática com os fornecedores nos 

produtos da classe A (análise ABC), bem como em Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica. 
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Proveitos e Ganhos 

Mapa de proveitos e ganhos 

 euros 

Contas Designação 2016 2017 Variação

711 VENDAS 0,00

712 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Internamento 444 175,94 374 209,95 -15,8%

Consulta 1 685,85 1 474,90 -12,5%

Urgência

Quartos Particulares

Hospital de Dia

M CDT 108 870,71 105 659,31 -2,9%

Taxas M oderadoras 103 775,22 92 442,94 -10,9%

Serviço Domiciliário

GDH de Ambulatório

Programas Verticais

Outras Prestações Serviços de Saúde 152,50 1 124,42 637,3%

Outras Prestações Serviços 

Sub-to tal 658 660,22 574 911,52 -12,7%

73 PROVEITOS SUPLEM ENTARES 5 682,87 5 901,11 3,8%

74 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 0,00

Transferencias Tesouro 3 469 567,00 3 550 760,00 2,3%

Outros 800 000,00 0,00 -100,0%

Sub-to tal 4 269 567,00 3 550 760,00 -16,8%

75 TRABALHOS P/ PRÓPRIA INSTITUIÇÃO

76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 20 908,90 38 503,12 84,1%

78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 536,70 412,97 -23,1%

79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 38 035,60 128 633,59 238,2%

4 993 391,29 4 299 122,31 -13,9%TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS

 

 

    

 

Até agosto, os proveitos ascenderam a 4.299.122,31 euros, apresentando uma variação 

negativa de 13,9% face a idêntico período de 2016. De salientar que, fruto da contínua necessidade 

de reforço de financiamento já referenciada nas memórias descritivas do Orçamento desde 2015, 

complementadas pelos sucessivos pedidos apresentados à Tutela, em agosto de 2016 esta 

instituição recebeu da ACSS, IP 800 milhares de euros, para compensação da subdotação inicial, 

situação que não ocorreu até ao presente momento. 

 

 



 

 RELATÓRIO DE GESTÃO: 01 DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017 18 

Prestações de Serviços 

As prestações de serviços mantêm um peso relativo de cerca de 13% no total dos proveitos 

2017, verificando-se um decréscimo de 12,7% relativamente ao período homólogo. Para tal 

contribuiu a generalidade das rubricas com destaque para o internamento (-15,8%), os meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica (-2,9%) e as taxas moderadoras (-10,9%). 

Proveitos Suplementares 

Os proveitos suplementares apresentam valores acima dos verificados em 2016, com um peso 

relativo muito pouco significativo no total de proveitos. 

Subsídios 

Esta rubrica, que representa mais de 83% do total de proveitos, apresenta valores ligeiramente 

acima dos verificados em 2016 no que se refere às transferências do Tesouro. Contudo, desde 2014, 

o valor transferido mensalmente pelo Tesouro tem-se mostrado insuficiente, situação compensada 

pela tutela no final de cada ano, através do orçamento da ACSS.  

Para 2017 estima-se a necessidade de um reforço superior a 1,8 milhões de euros, a 

manterem-se todas as variáveis inalteradas. Tais condicionantes dificultam uma gestão mais 

criteriosa e o cumprimento de alguns normativos legais, com destaque para a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, referindo-se ainda a enorme pressão exercida já neste 

momento por parte dos fornecedores face à impossibilidade objetiva de se assumir o pagamento 

atempado das faturas vencidas, gerando, naturalmente, desconforto nesta instituição. 

Proveitos e Ganhos Operacionais  

Estas rubricas apresentam valores acima dos verificados em idêntico período de 2016, 

decorrentes do reembolso de vencimentos, não sendo o seu contributo para a grandeza de 

proveitos significativa. 

Proveitos e Ganhos extraordinários 

Os montantes inscritos incluem essencialmente faturação relativa a prestações de serviços do 

ano anterior, não sendo o seu valor representativo no total dos proveitos. 
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Custos e Perdas  

Mapa de custos e perdas 

                                                                                                                                          euros 

Contas Designação 2016 2017 Variação

61 CUSTOS M ERC. VEND. E M AT. CONSUM IDAS:

Produtos Farmacêuticos 301 557,41 295 726,20 -1,9%

M aterial de Consumo Clínico 249 014,04 250 713,39 0,7%

Produtos Alimentares 0,00

M aterial de Consumo Hoteleiro 13 087,41 16 808,91 28,4%

M aterial de Consumo Administrativo 7 037,23 6 643,94 -5,6%

M aterial de M anutenção e Conservação 2 520,43 4 384,40 74,0%

Outro M aterial de Consumo 0,00

Sub-to tal 573 216,52 574 276,84 0,2%

62 FORNECIM ENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Subcontratos 204 260,87 220 022,87 7,7%

Serviços I 186 198,21 171 852,21 -7,7%

Serviços II 54 347,58 59 977,04 10,4%

Serviços III 1 159 930,71 1 255 650,41 8,3%

Outros Fornecimentos e Serviços 1 743,18 1 154,11 -33,8%

Sub-to tal 1 606 480,55 1 708 656,64 6,4%

64 CUSTOS COM  PESSOAL

Remunerações dos Órgãos Directivos 109 039,20 139 072,27 27,5%

Remunerações Base do Pessoal 1 339 784,88 1 379 848,92 3,0%

Suplementos de Remunerações 202 695,49 268 584,63 32,5%

Prestações Sociais Directas 11 265,09 12 180,70 8,1%

Subsídios de Férias e Natal 239 018,01 188 386,39 -21,2%

Prémios de desempenho

Pensões 4 747,03 8 245,53 73,7%

Encargos sobre Remunerações 419 787,96 435 269,77 3,7%

Seguros  de Acid. Trab. / Doenças Profissionais 658,38 0,00 -100,0%

Encargos sociais vo luntários 27 224,85 13 365,29 -50,9%

Outros Custos com Pessoal 1 260,00 496,75 -60,6%

Estagios profissionais 0,00 0,00

Sub-to tal  2  355 480,89 2 445 450,25 3,8%

65 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS 13 704,16 13 922,14 1,6%

66 AM ORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 0,00 106 629,71

67 PROVISÕES DO EXERCICIO 0,00 2 881,13

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 357,62 494,21 38,2%

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 119 837,60 62 856,43 -47,5%

4 669 077,34 4 915 167,35 5,3%TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS

  

Os custos verificados no período em análise ascenderam 4.915.167,35 euros, acima dos 

verificados em idêntico período de 2016, sendo de realçar as rubricas a seguir apresentadas. De 

referir que a 31 de agosto se encontram registados movimentos de final de exercício como sejam as 

amortizações, situação que não ocorreu a 31 de agosto de 2016 e que enviesa em parte as 

comparações entre os períodos. Mesmo assim, é de salientar mais uma vez a subdotação inicial das 

rubricas relativas à aquisição de bens e serviços, já alertada em sede de orçamento inicial, e que 
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justifica os pedidos de reforço continuamente apresentados, necessários para esta instituição a 

apresentar em 2017.  

Custos com Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

Os custos com matérias consumidas revelam uma subida de 0,2% face aos valores verificados 

em 2016. Para tal contribuíram a generalidade das subrubricas sendo de destacar os custos com 

material de consumo hoteleiro (+28,4%),bem como o material de manutenção e conservação 

(+74,0%). Em sentido inverso os produtos farmacêuticos apresentam uma variação negativa de 

1,9% e o material de consumo administrativo de 5,6%. 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Esta rubrica apresenta valores acima dos registados em idêntico período de 2016, com especial 

enfoque nos Subcontratos e nos Fornecimentos e Serviços II e III, francamente influenciadas pelos 

MCDT requisitados ao exterior e os outros trabalhos especializados (pessoal em regime de trabalho 

temporário), que continuam a assegurar o normal funcionamento desta instituição. Em sentido 

inverso os Fornecimentos e Serviços I diminuíram 7,7%. 

Custos com pessoal 

Os custos com pessoal, rubrica que representa cerca de 50% dos custos processados, 

ascenderam a 2.445.450,25 euros, apresentando um montante acima do verificado em 2016 

(+3,8%). Para tal contribuíram a generalidade das rubricas, pela inexistência das reduções 

remuneratórias em 2017. 

Restantes Rubricas 

Nas restantes rubricas foram processados valores relativos a quotas do SUCH, amortizações, 

provisões e correções do exercício anterior, não sendo o seu peso representativo no total de custos. 

Resultado líquido 

O resultado líquido do período em avaliação é negativo no montante superior de 616 milhares 

euros, fortemente influenciado pelo aumento dos custos com pessoal (por inexistência das 

reduções remuneratórias), pelo montante apurado de amortizações e provisões (superior a 100 

milhares de euros), pela diminuição das receitas com prestações de serviços e pela falta de reforço 

orçamental, via ACSS, verificado em agosto do ano anterior (800 milhares). 

Numa vertente financeira, os resultados alcançados encontram-se expressos nos quadros 

relativos à receita cobrada e despesa paga, até 31 de agosto de 2017 e uma estimativa, ainda que 

linear, dos montantes a 31 de dezembro, para que seja possível a comparação com o período 

homólogo. 
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Receita Cobrada 

Subsídios de investimento 0 159 112,68 26 094,77 0,00 -100,00% -83,60%

Doações 4 221,56 1 000,00 1 500,00 0,00 -100,00% 50,00%

Vendas 47,2 0 0 0

Prestações de serviços 731 740,97 757 466,33 665 732,71 347 897,53 500 000,00 -24,89% -12,11%

Proveitos suplementares 5 442,30 5 614,38 5 355,26 3 601,11 5 500,00 2,70% -4,62%

Transferências do Tesouro 4 300 648,00 5 204 347,00 5 204 347,00 3 550 760,00 5 326 140,00 2,34% 0,00%

Outras transferências 2 005 816,18 884 708,00 1 600 000,00 0,00 0,00 -100,00% 80,85%

Outros proveitos operacionais 4 185,31 176 187,84 46 804,97 32 002,38 50 000,00 6,83% -73,43%

Proveitos e ganhos financeiros 10 320,62 5 604,36 1 959,28 412,97 1 000,00 -48,96% -65,04%

Proveitos e ganhos extraordinários 285 588,84 523 490,32 252 369,72 230 589,79 250 000,00 -0,94% -51,79%

Total 7 348 010,98 7 717 530,91 7 804 163,71 4 165 263,78 6 132 640,00 -21,42% 1,12%

RECEITA 2014 2015
Desvios 

2016/2015
2016 ago/17

estimativa 

2017

Desvio 2016 - 

Estimativa 

2017

 

 

As receitas cobradas ascenderam a 4.165.263,78 euros, estimando-se uma variação negativa 

de 21,42% face a idêntico período de 2016, a não se verificar o reforço de orçamento até ao final do 

ano. 

As prestações de serviços do próprio ano apresentam um peso relativo de cerca de 8% no total 

dos proveitos estimados para 2017, verificando uma variação negativa de 25%. Para tal 

contribuíram essencialmente as taxas moderadoras e os meios de diagnóstico e terapêutica e a 

receita da ARS Centro recebida em 2017. 

Os proveitos suplementares estimados apresentam valores ligeiramente acima dos verificados 

em 2016, com um peso relativo pouco significativo no total de proveitos. 

As Transferências do Estado do ano de 2017 (Tesouro e Outras) representam cerca de 87% do 

total de proveitos, tendo aumentado face ao idêntico período de 2016 fruto da atualização salarial 

(inexistência de reduções remuneratórias). Contudo, o valor transferido mensalmente pelo Tesouro 

tem vindo a manifestar-se francamente insuficiente (por apresentar decréscimos relevantes desde 

2012), situação compensada pela Tutela só no final dos anos de 2015 e 2016 através do orçamento 

da ACSS, IP. Em 2016 verificou-se a transferência extraordinária de 1,6 milhões de euros do 

orçamento da ACSS, IP.  
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Despesa Paga 

DESPESA 2014 2015 2016 ago/17
estimativa 

2017

Desvio 2016 - 

Estimativa 

2017

Desvios 

2016/2015

Custos diferidos 0 12 201,60 0,00 0,00 -100,00%

Compras 902 192,70 976 402,67 858 252,29 144 321,76 900 000,00 4,86% -12,10%

Imobilizado 148 274,44 133 984,70 48 378,64 324,07 300 000,00 520,11% -63,89%

Subcontratos 349 070,09 370 013,93 366 164,13 72 233,03 350 000,00 -4,41% -1,04%

Fornecimentos Serviços 2 170 991,77 2 424 388,99 2 443 562,33 1 258 501,64 2 500 000,00 2,31% 0,79%

Custos com o Pessoal 3 196 039,20 3 202 461,42 3 250 189,33 2 130 485,11 3 300 000,00 1,53% 1,49%

Custos Operacionais 13 865,68 19 706,26 20 269,34 7 922,14 20 000,00 -1,33% 2,86%

Custos Financeiros 561,49 678,72 778,35 494,21 1 000,00 28,48% 14,68%

Custos Extraordinários 615 883,78 527 690,40 584 648,22 532 631,56 550 000,00 -5,93% 10,79%

Total 7 396 879,15 7 667 528,69 7 572 242,63 4 146 913,52 7 921 000,00 4,61% -1,24%  

 Da análise do quadro anterior, que apresenta os valores da despesa paga podemos salientar o 

seguinte: 

 As Compras aumentaram em termos absolutos, o que representa em termos relativos 5%, face 

a idêntico período de 2015, apesar dos créditos recebidos da APIFARMA e as políticas de 

gestão implementadas. 

 O Imobilizado estima-se que aumente face a idêntico período de 2016, face ás necessidades 

urgentes de substituição de equipamento obsoleto indispensável na prestação de cuidados ao 

doente em Segurança.  

 Os Subcontratos apresentam um decréscimo de 4%,, estando incluídos nesta rubrica os meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica requisitados ao exterior (por ausência de meios 

e necessidade de garante de continuidade de cuidados) e da necessidade de manutenção do 

suporte informativo, sendo de referir que os seus valores continuam a seguir as orientações da 

tutela na tentativa de um maior controlo na requisição a entidades do SNS e em linha com os 

aumentos de produção. 

 Os Fornecimentos e Serviços apresentam um acréscimo de 2,3% em relação aos valores 

verificados em idêntico período de 2016, essencialmente pela variação na rubrica de 

Trabalhos Especializados, apesar da constante preocupação em diminuir as principais 

despesas correntes. 

 Os Custos com o Pessoal apresentam um acréscimo de cerca de 1,53% face a idêntico período 

de 2016, pela extinção total das reduções remuneratórias em 2017. 

 Os Custos Extraordinários diminuíram face ao exercício de 2016 por contemplarem os 

pagamentos relativos a férias e subsídios de férias da gerência anterior e respetivos encargos 

sobre remunerações. 

 As restantes rubricas possuem um peso pouco significativo no total da despesa apresentada, 

não sendo as suas variações absolutas de realçar no período em análise.  
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Nota final 

O presente relatório diz respeito à gestão de 01.01.2017 A 31.08.2017.  

O desempenho alcançado e registado em valor de produção encontram-se em linha com os 

objetivos estabelecidos para o ano de 2017 em sede do contrato-programa, apesar da limitação 

marcada de recursos (financeiros e humanos) que explica e constrange a produção ao longo do 

período. Mesmo assim nunca com prejuízo dos indicadores de qualidade, tendo mesmo sido 

introduzidos modelos de rastreio e controlo de infeção, de novo. De referir impacto negativo na 

organização da incerteza da carteira de serviços, em face da indefinição de Identidade e 

posicionamento na Rede Nacional. 

O ano de 2017 mantem relativamente aos recursos humanos características idênticos aos dos 

anos anteriores, prestação de serviços acentuada e precaridade relativamente a um conjunto 

significativo de profissionais. Situação esta já sinalizada à tutela para medidas corretivas em 2017. 

Estas terão impacto financeiro significativo. 

Em matéria de modernização administrativa e políticas de administração pública privilegiou-

se orientação ao cidadão e melhoria dos canais que favorecem o acesso. 

É objetivo em 2017 fomentar processo de transformação digital na saúde e a desmaterialização 

de processos internos.  

Foi possível manter cuidados de proximidade e ainda servir em programas estratégicos, tendo 

em conta objetivos contratualizados, de carater regional e nacional. 

A implementação de políticas de gestão clinica participativa, ainda longe da fase de 

consolidação, permite-nos concluir pela possibilidade de continuarmos a afirmação da Instituição 

na prestação de cuidados de saúde de qualidade, segurança e sustentabilidade, salvaguardando os 

condicionalismos já expostos centralmente de necessidade de ajustamento dos recursos humanos, 

estruturais, financeiros e jurídicos (definição da categoria da unidade no SNS). 

 

Ovar, 30 de setembro de 2017 

 

O Conselho Diretivo, 

 

Luís Miguel Ferreira   Rui Dias   Mariana Fragateiro 

 


