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Sumário Executivo 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar (HFZ-Ovar) é um instituto público, pertencente à rede de 

hospitais do SNS, desde da entrada em vigor da Lei Nº 56/79, de 15 de setembro que criou o SNS, 

reiterado pelo DL Nº 18/2017, de 10 de fevereiro. Integra a rede de hospitais do SNS e, através da 

sua Unidade de Convalescença, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

Este documento constitui o Relatório de Gestão referente ao período 1 de janeiro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2018, realizado em cumprimento da Circular nº 1389/2018 da DGO e parte integrante 

da Prestação de Contas 2018. 

 

Caracterização Geral 

O HFZ-Ovar 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, na medida da sua 

capacidade instalada e da autorização concedida para a respetiva tipologia de cuidados.  

Na tipologia de cuidados hospitalares compreende uma lotação hospitalar de 28 camas (16 camas de 

internamento médico e 12 camas de internamento cirúrgico), caracterizando-se essencialmente por 

atividade clinica de ambulatório: uma Unidade de Cirurgia de Ambulatório; uma Unidade de Hospital 

de Dia e uma Unidade de Consulta Externa. Na tipologia de cuidados continuados da RNCCI dispõe de 

uma Unidade de Convalescença com lotação de 20 camas. 

Durante o ano de 2018 o Hospital viu reforçado o seu mapa de pessoal, com a entrada de quatro 

novos médicos (dois de medicina interna, um patologista clínico e um otorrinolaringologista) que 

vieram contribuir para a melhoria e reforço da resposta assistencial e para o desenvolvimento de 

novas áreas de atividade como sejam: 

 Equipa intra-hospitalar de suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do Hospital Dr. 

Francisco Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar): 

 Atividade cirúrgica na especialidade de Otorrinolaringologia através de protocolo com o 

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 

 Implementação do Protocolo de Via Verde Pneumonia Adquirida na Comunidade em adultos: 

Referenciação de doentes para avaliação no HFZ-Ovar pelas Unidades de Saúde Familiar: 

Barrinha; Laços; João Semana; São João de Ovar; Alpha; 

 Assinatura do compromisso, nos termos do Despacho nº 9323-A/2018, de 3.10, de constituir 

uma Unidade de Hospitalização Domiciliária.  



 

4                                                                              RELATÓRIO DE GESTÃO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

Cumulativamente, o hospital desencadeou 12 concursos para integração de profissionais no âmbito 

do PREVPAP, reforçando assim o seu mapa de pessoal, com contratos laborais por tempo 

indeterminado nas carreiras associadas às funções de Técnico Superior, Assistente Técnico, 

Assistente Operacional, Especialista de Informática, Técnico de Informática, Médico, Enfermeiro, 

Farmacêutico e Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica. 

Durante o ano 2018 o Hospital obteve ainda a aprovação de candidatura no âmbito do SAMA2020 

(Op. n.º POCI-05-5762-FSE-000125), com vista à implementação do processo de desmaterialização 

de registos e processos clínicos e administrativos. No seguimento do exigido no Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (RGPD) foi designado o Encarregado da Proteção de Dados do HFZ-Ovar. 

Neste contexto de desmaterialização, o hospital manteve ao longo do ano a sua posição no top dos 

hospitais com maior percentagem de desmaterialização da receita a nível nacional. Foi ainda pioneiro 

na integração da robótica nos hospitais, como ferramenta de apoio aos cuidados assistenciais de 

doentes com défice cognitivo em plano de reabilitação por patologia aguda associada. A este respeito, 

sublinhe-se a execução de um projeto ambicioso e abrangente de desmaterialização, designado por 

HOSP: Hospital de Ovar sem Papel que, aliás, teve eco em toda a comunidade no seguimento de um 

outro protocolo de cooperação envolvendo os CSP, a ARS do Centro e a SPMS (SOSP: Saúde em Ovar 

sem Papel). De salientar ainda as parcerias com os Bombeiros Voluntários de Ovar e com a União de 

Freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã, enquadrando a atividade do projeto 

cidadão.Hosp que visa combater a infoexclusão e promover a literacia na saúde junto da população, 

em particular, no acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação na área da saúde. 
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Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

Administração / Direção Presidente:  
LUÍS MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA 

Diretor Clínico: 
RUI MARCELINO LOPES DIAS 

Enfermeira Diretora: 
MARIANA PINTO FRAGATEIRO 

RCM nº 128 de 13.9.17 

Fiscalização Tribunal de Contas Natureza jurídica – IP.  
Em curso a contratação de Fiscal 
Único (já remetida proposta à 
Tutela) 

Participação / Consulta 
(Ex: Comissão de utentes; 
Conselho consultivo; Conselho 
da comunidade; Comissão de 
trabalhadores) 

Conselho Consultivo 
 
Liga dos Amigos do Hospital  
 
Provedor do Utente 

A aguardar nomeação, por parte do 
Presidente do Conselho Consultivo já 
designado pela entidade competente 
(Dr. Salvador Malheiro, Pres. CM de 
Ovar). 
 
 
Orlando Sá 

Apoio Técnico no domínio do 
acesso aos cuidados de saúde 
(Ex: Unidade Hospitalar de 
Gestão de Inscritos para 
Cirurgia; Unidade Hospitalar da 
Consulta a Tempo e Horas; 
Unidade Integrada para o 
Acesso a Cuidados de Saúde) 

 Serviço de Admissão e Gestão de Doentes; 
 Unidade Hospitalar da Consulta a Tempo e 

Horas (UHCTH) ; 
 Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos 

para Cirurgia (UHGIC);  
 Equipa de Gestão de Altas (EGA) 

 

Outras Comissões (apoio à 
gestão) 
 
 

 Direção Médica 
 Direção de Enfermagem 
 Comissão de Farmácia e Terapêutica1 
 Comissão de Ética para a Saúde2 
 Comissão de Qualidade e Seg. Doente3 
 Comissão Local de Informatização Clinica (CLIC)4 
 Comissão Antitabágica 
 GCL-PPCIRA 5: Grupo Coordenador. Local de 

Prevenção e Controlo de Infeção e da 
Resistência aos Antimicrobianos 

 Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) 4   
 EPVA 6 – Equipa Prevenção Violência Adultos  

1 Desp. n.º 1083/2004, 17 janeiro 
2 DL n.º 80/2018, 15 outubro 
3 Desp. n.º 3635/2013, 07 março 
 4 Port. n.º 147/2017, 27 abril 
 

5 Desp. n.º 15423/2013, 26 nov. 
 Despacho 7432/2018 de 06 de 
agosto 
 

4 Port. n.º 147/2017, 27 abril 

6 Port. n.º 5656/2017, 28 junho 
 

Gabinete do Cidadão / Gabinete 
do Utente 

O Gabinete do Cidadão tem como missão dar voz 
aos cidadãos enquanto agentes ativos e 
responsáveis detentores de Direitos e Deveres, 
numa lógica de mediação e diálogo num 
enquadramento institucional. 

Constituí igualmente um espaço de acolhimento, 
de informação e atendimento, em que o 
profissional Assistente Social assume um papel 
de mediação e capacitação do cidadão no acesso 
aos cuidados de saúde e às estruturas de apoio 
social.  
 

 

Telefone 256 570 200  

e-mail gabinetecidadao@hovar.min-saude.pt   

mailto:gabinetecidadao@hovar.min-saude.pt
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Organograma  
No organograma do HFZ-Ovar pretende-se sintetizar a sua estrutura, a relação de função e os 

circuitos de comunicação existentes entre estes, na atual data.  

 

 

 

Recursos Humanos 

Ao longo do ano o Hospital viu reforçado o seu mapa de pessoal, com a entrada de quatro novos médicos 

(dois de medicina interna, um patologista clínico e um otorrinolaringologista) que vieram contribuir para a 

melhoria e reforço da resposta assistencial e para o desenvolvimento de novas áreas de atividade como 

sejam: 

 Equipa intra-hospitalar de suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do HFZ-Ovar: 

 Atividade cirúrgica na especialidade de Otorrinolaringologia através de protocolo com o Centro 

Hospitalar de Entre Douro e Vouga; 
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 Implementação do Protocolo de Via Verde Pneumonia Adquirida na Comunidade em adultos: 

Referenciação de doentes para avaliação no HFZ- Ovar pelas Unidades de Saúde Familiar: 

Barrinha; Laços; João Semana; São João de Ovar; Alpha; 

 Assinatura do compromisso, nos termos do Despacho nº 9323-A/2018, de 3.10, de constituir uma 

Unidade de Hospitalização Domiciliária.  

O hospital desencadeou ainda 12 concursos para integração de profissionais no âmbito do PREVPAP, 

reforçando assim o seu mapa de pessoal, com contratos laborais por tempo indeterminado nas carreiras de 

Técnico Superior, Assistente Técnico, Assistente Operacional, Especialista de Informática, Técnico de 

Informática, Médica, Enfermagem, Farmacêutica e Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica. 

 

Mapa resumo de postos de trabalho por carreira e tipo de vínculo a 31 de dezembro 2018 

Os recursos humanos no Hospital Dr. Francisco Zagalo são os seguintes:  

Carreiras/Categorias 

Contratos de Trabalho em 
Funções Públicas 

Nomeação 
EGP 

Mobilidade 
interna, 
cedência 

de 
interesse 
público 

Contratos 
Prestação 

de 
Serviços 

 

Trabalho 
Temporário  

Total de 
Efetivos 

CTFP por 
Tempo 

Indeterminado 

CTFP Termo 
Resol. 
Certo/ 
Incerto 

Dirigente 
  

3 
   

3 

Assistente Técnico/  
Coord Técnico 

28 
   

1 2* 31 

Assistente Operacional  42 
   

7 2 51 

Médica Hospitalar    14 
  

3 21* 
 

38 

Médica Clinica Geral  1 
     

1 

Enfermagem  49 
  

2 2 
 

53 

Técnico Superior  4 
  

2 3* 
 

10 

Técnico Superior  
Serviço Social 

1 
   

2 
 

3 

Técnico Superior Saúde 
    

4 
 

4 

Técnico Diagnóstico e  
Terapêutica    

11 
   

10 
 

21 

Informática 
     

1 1 

Total 150 
 

3 7 50 5 215 

* Este número não corresponde a valor de ETC 

Fonte: RHV HFZ (31/12/2018) 

 

Posicionamento Estratégico 

Para 2018 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 
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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-Ovar tem como missão prestar cuidados de saúde à população, com qualidade, segurança 

eficiência e humanidade, segundo a lógica de universalidade, acesso e equidade, em interface com 

os diversos atores sociais e em articulação com a rede de hospitais que integram o Serviço Nacional 

de Saúde, com a rede de cuidados de saúde primários e com a rede nacional de cuidados 

continuados integrados. Isto sem perder a noção de sustentabilidade e assumindo sempre que a 

atividade do Hospital é desenvolvida no estrito cumprimento das orientações definidas pelo 

Ministério da Saúde, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e das respostas possíveis para este 

Hospital em concreto. 

 

Visão 

De acordo com a sua visão o HFZ-Ovar pretende ser reconhecido, na comunidade que serve, pela 

superioridade clínica no âmbito das suas competências, eficácia e eficiência, assumindo-se com uma 

unidade hospitalar de referência na oferta de cuidados de proximidade e de interface institucional. 

Alveja um elevado grau de satisfação dos utentes e dos seus próprios colaboradores, ao mesmo 

tempo que persegue uma aplicação eficiente dos recursos financeiros que lhe são confiados no 

âmbito do SNS.  

Na implementação da visão estratégica, o HFZ-Ovar pauta a sua atuação pela prossecução dos 

seguintes objetivos:  

a) Prestação de cuidados de saúde diferenciados, em tempo clinicamente adequado, com 

elevados critérios de qualidade e humanidade;  

b) Intervenção e participação na prevenção da doença;  

c) Otimização dos recursos disponíveis e redução de redundâncias;  
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d) Aposta na inovação e modernização, que passe pela reengenharia de processos, casando 

duas vontades ambicionadas pela tutela: SNS sem papel (desmaterialização e transformação 

digital) e foco no utente e na melhoria da sua experiência junto do SNS;  

e) Promoção do recurso as Normas de Orientação Clínicas (NOC) como instrumento de 

melhoria da eficiência na prática clínica;  

f) Promoção da formação profissional (particularmente nas áreas clínicas e de apoio clínico) 

como condição para uma prática de excelência;  

g) Prossecução da melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação clínica;  

h) Apoio e incentivo do desenvolvimento de programas de melhoria da eficiência operacional, 

bem como da gestão clínica, num quadro de desenvolvimento económico-financeiro 

equilibrado e sustentável;  

i) Desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de 

saúde;  

j) Promoção, no âmbito da prestação de cuidados, da atuação integrada do Hospital com outras 

unidades de saúde, de modo a que o cidadão seja assistido e/ou acompanhado em 

estabelecimento mais apropriado, de forma integrada e contínua;  

k) Incentivo do desenvolvimento de projetos de prestação de cuidados de saúde em 

ambulatório e/ou apoio ao domicílio, de modo a minimizar o impacto da hospitalização e a 

preservação das redes de apoio sociofamiliar instituídas.  

 

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. 
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Elementos Assistenciais 

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

pelo HFZO até dezembro de 2018, em comparação com os resultados alcançados no período 

homólogo 2017 e tendo por base o Contrato Programa 2018 apresentado à Tutela. 

Dezembro 
Executado 

2017 
CP 2018 

Executado 
2018 

Taxa 
execução 

CP 

Variação 
2017/2018 

Consulta Externa 

Primeiras Consultas 12.972 12.705 11.530 90,75% -11,12% 

Consultas Subsequentes 18.019 17.585 13.658 77,67% -24,20% 

% 1ªs consultas no total das 
consultas médicas 41,86 40,00 45,78 114,45% 9,36% 

% consultas com registo de alta no total 
de consultas  13,41 15,00 21 140,60% 57,27% 

N.º de consultas via CTH 6.832 6.870 5.463 79,52% -20,04% 

Atividade cirúrgica 

Total doentes intervencionados 1.564 1.620 1.283 79,20% -17,97% 

Cirurgia Ambulatório/Intervenções 1.204 1.215 861 70,86% -28,49% 

Cirurgia Convencional/intervenções 360 405 422 104,20% 17,22% 

% Cir Ambulatório/Cir Convencional 76,98 87 67,11 77,14% -12,82% 

N.º de doentes inscritos  LIC 424  555 
 

30,90% 

Internamento 

Doentes saídos 679 770 749 97,27% 10,31% 

Demora média 10,22 9,50 9,77 102,84% -4,40% 

Taxa de Ocupação 67,90 78,00 71,63    91,83% 5,49% 

Doentes tratados por cama 24,25 27,42 26,75 97,56% 10,31% 

% de reinternamentos em 30 dias 8,69 3,00 6,41 213,67% -26,24% 

% de óbitos  9,13 4,00 8,54 213,50% -6,46% 

Hospital de Dia 

Nº de Sessões 226 310 336 108,39% 48,67% 

Unidade de Convalescença 

Doentes saídos 158 162 151 93,21% -4,43% 

Demora média 41,04 30 44,3 147,67% 7,94% 

Taxa de ocupação 90,51 80 90,32 112,90% -0,21% 
 

 
Consulta Externa 

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

anteriores, com taxas de execução praticamente totais para o ano, ajustada à capacidade instalada e 
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à disponibilidade de recursos atuais. Note-se que se verificou a cessação de atividade de três 

médicas internistas, uma por aposentação e outras duas por rescisão da função pública. 

 

Tendo em conta a política de ambulatorização e o padrão institucional de crescente resposta, a 

organização confrontou-se no final de 2017 e em 2018 com uma crescente pressão de procura, o 

que compromete, de modo crítico, os TMRG, em particular nas valências mais especializadas e de 

maior pressão de procura (em linha com o verificado em 2016 e 2017) como oftalmologia, 

ortopedia, urologia que, por limitação de recursos e estrutura, não é possível assegurar uma 

prestação alinhada com as necessidades verificadas. 

 

O acesso é, naturalmente, condicionado pela capacidade instalada, nomeadamente ao nível de 

recursos humanos e ao aumento do índice de atratividade, dado o aumento de utilizadores da área 

de influência direta e 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 em baixa da produção cirúrgica global por 

maior concentração de pedidos para as especialidades mais diferenciadas com resposta instalada 

condicionada à prestação de serviços, redução da procura para Cirurgia Geral. Esta situação é 

também potenciada pelos períodos de inatividade em dias de greve, coincidentes, em alguns casos, 

com os dias das especialidades de maior pressão, difíceis de recuperar pelas circunstâncias de 

limitação de recursos humanos e financeiros acima expostas. 

 

Verifica-se ainda uma 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 3 meses, mas com mediana muito acima para a especialidade de Ortopedia (5). 

 

Internamento / Hospital de Dia 

 

Na generalidade dos indicadores apresentados relativos ao internamento hospitalar verifica-se uma 

diminuição em relação ao período homólogo, em consequência da atividade regular “padrão” e 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 
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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-Ovar/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-

Ovar.  

 

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, 

em grande parte, a aguardar vaga para transferência para tipologias de UMDR e ULDM. Assim, 

ficam comprometidos os indicadores relativos à 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 desta instituição. 

Apresenta uma taxa de doentes saídos de 97,27% em face do esperado para o ano e em linha com 

os anos anteriores. 

 

Relativamente ao Hospital de dia, verificou-se um aumento significativo em relação ao executado 

em 2017 (quase 50%). 

 

Unidade de Convalescença 

 
A Unidade de Convalescença representa uma fatia importante da atividade do HFZ-Ovar, 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 demora média e 

taxas de ocupação persistentemente acima de 85%. 

 

Síntese 

 
Os valores alcançados até à data encontram-se, ,em geral, em linha com os objetivos estabelecidos 

para o ano de 2018 (à exceção do número de doentes saídos em consequência da diminuição de 

cirurgia convencional onde se verificou uma quebra) tendo em conta a proposta negociada em sede 
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de CP, apesar dos constrangimentos acentuados da limitação de recursos (financeiros e humanos) e 

da indefinição do papel da 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. 

 

Atividade Económico-Financeira  

Nos mapas a seguir apresentados constam os dados respeitantes aos rendimentos e gastos 

verificados até dezembro de 2018 comparados com o idêntico período de 2017. De salientar que, 

em 2018, entrou em vigor um novo normativo legal – o Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Públicas (SNC-AP), o que nem sempre permitirá uma comparação linear 

com o anterior exercício. 

RENDIMENTOS 

Mapa de Rendimentos (euros) 
 
 

Designação 2017 2018 Variação

IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS 137.144,29 118.485,85 -13,6%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E CONCESSÕES

Internamento 601.863,61 674.961,35 12,1%

Consultas 2.060,60 1.158,90 -43,8%

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 164.735,64 179.346,45 8,9%

GDH Ambulatório 1.060,47 5.757,06 442,9%

Outros 121,95

Sub-total 769.842,27 861.223,76 11,9%

TRANSFERÊNCIAS SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS 0,00 #DIV/0!

Transferencias Tesouro 5.326.138,00 5.326.138,00 0,0%

Transferências correntes obtidas 1.081.733,00 1.600.000,00 47,9%

Sub-total 6.407.871,00 6.926.138,00 8,1%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 259.803,97 164.406,24 -36,7%

7.574.661,53 8.070.253,85 6,5%TOTAL DOS RENDIMENTOS

 
 

Em 2018, os RENDIMENTOS ascenderam a 8.070.253,85 euros, apresentando uma variação 

positiva de 6,5% face a idêntico período de 2017. Tal variação deveu-se essencialmente à prestação 

de serviços e concessões que aumentaram 11,9% face a idêntico período de 2017 e ao um reforço 

de financiamento de 1,6 milhões de euros destinados a despesas com produtos farmacêuticos, 

material de consumo clínico e ainda para aquisição de outros bens e serviços. 
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De seguida são apresentadas as principais variações por rubrica, sendo de destacar que em 2018 

entrou em vigor o SNC-AP, que tem vindo a originar alguns constrangimentos e obrigado a 

ajustamentos quer a nível organizacional quer nacional, pelo que nem sempre a comparabilidade 

da informação será a mais desejada. 

 

Taxas Moderadoras 

Esta rubrica tem vindo a diminuir ao longo dos anos, quer pelas alterações legislativas quer pelo 

maior número de doentes que vão sendo isentados. De referir que em 2018, a diminuição verificada 

na produção essencialmente de ambulatório contribui também para o seu decréscimo. 

 

Prestações de Serviços e Concessões 

As prestações de serviços e concessões mantêm um peso relativo próximo dos 10% no total dos 

proveitos 2018, verificando-se um acréscimo de 11,9% relativamente ao período homólogo. Para 

tal contribuiu essencialmente o internamento (+12,1%) e os meios complementares de diagnóstico 

e terapêutica (+8,9%). 

 

Transferências e Subsídios Correntes Obtidos 

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 2018 estimava-se a necessidade de um reforço de 2 milhões de euros, a manterem-se todas as 

variáveis inalteradas, o que obrigou a transição de dívida para 2019, acima dos 200 milhares de 

euros, e a não concretização das obras do bloco operatório. 

Em julho esta instituição viu o seu orçamento reforçado em 1 milhão, para despesas com produtos 

farmacêuticos e material de consumo clínico. Cumulativamente, em outubro foram transferidos 

mais 600 milhares de euros para reforço orçamental, destinados à aquisição de bens e serviços 

correntes. Se expurgarmos as transferências recebidas, da transferência extraordinária da ACSS, IP, 

esta rubrica apresenta valores idênticos aos verificados em 2017. 

 

Outros Rendimentos e Ganhos 

Esta rubrica apresenta valores abaixo dos verificados em idêntico período de 2017, não sendo o seu 

contributo para a grandeza dos rendimentos significativa. 
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GASTOS 

Mapa de Gastos (euros) 

Designação 2017 2018 Variação

CUSTOS MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS:

Produtos Farmacêuticos 455.087,27 487.452,05 7,1%

Material de Consumo Clínico 360.821,62 497.399,97 37,9%

Material de Consumo Hoteleiro 25.385,74 22.341,22 -12,0%

Material de Consumo Administrativo 8.614,72 7.454,71 -13,5%

Material de Manutenção e Conservação 4.887,29 8.200,21 67,8%

Outro Material de Consumo 0,00

Sub-total 854.796,64 1.022.848,16 19,7%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Subcontratos e concessões de serviços 369.633,95 356.752,12 -3,5%

Serviços especializados + outros 2.458.533,37 2.548.093,03 3,6%

Sub-total 2.828.167,32 2.904.845,15 2,7%

GASTOS COM O PESSOAL

Remunerações dos órgãos sociais e de gestão 220.099,95 218.735,31 -0,6%

Remunerações Base do Pessoal 2.131.030,60 2.206.606,16 3,5%

Subsídio de Férias 188.229,17 183.574,39 -2,5%

Subsídio de Natal 176.847,65 178.267,54 0,8%

Subsidio de refeição 126.464,35 135.394,92 7,1%

Ajudas de custo 1.242,55 2.397,94 93,0%

Trabalho extraordinário 200.991,44 163.485,13 -18,7%

Gratificações variáveis ou eventuais 1.298,47 1.663,87 28,1%

Abono para falhas 3.474,54 3.733,24 7,4%

Subsidio de prevenção, trabalho noturno e de turno 68.184,73 101.668,15 49,1%

Encargos sobre remunerações 696.820,50 716.852,97 2,9%

Acidentes no trabalho e doenças profissionais 6,20 11,56 86,5%

Gastos de ação social 18.305,74 5.698,08 -68,9%

Outros gastos com o pessoal 496,75 3.913,64 687,8%

Outros encargos sociais 30.345,99 24.633,12 -18,8%

Sub-total  3.863.838,63 3.946.636,02 2,1%

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 160.283,75 139.333,34 -13,1%

PERDAS POR IMPARIDADE 4.583,22 8.534,70 86,2%

OUTROS GASTOS E PERDAS 105.166,61 169.909,21 61,6%

7.816.836,17 8.192.106,58 4,8%TOTAL DOS GASTOS

 

 

Em 2018, os GASTOS ascenderam a 8.192.106,58 euros, apresentando uma variação positiva de 

4,8% face a idêntico período de 2017. Tal incremento ocorreu na generalidade das rubricas, pelo 

que de seguida são apresentadas algumas das razões para as principais variações. 
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Custos com Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

Os custos das matérias consumidas revelam uma subida global de 19,7% face aos valores 

verificados em 2017, fortemente influenciados pelos produtos farmacêuticos que aumentaram 

7,1% e o material de consumo clínico que aumentou 37,9%, atenuados pelas variações negativas 

das restantes rubricas. 

 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Esta rubrica apresenta valores acima dos registados em idêntico período de 2017, essencialmente 

para os Serviços Especializados que contemplam colaboradores em regime de prestação de 

serviços, necessários para o normal funcionamento do hospital, com destaque para a carreira 

médica. De referir que, a integração de uma grande parte dos colaboradores das restantes carreiras 

apenas ocorreu no final do ano de 2018, pelo que o seu reflexo apenas se fará sentir no próximo 

exercício de 2019. 

 

Gastos com pessoal 

Os gastos com pessoal, rubrica que representa quase 50% dos gastos processados em 2018, 

ascenderam a 3.946.636,02 euros, apresentando um montante acima do verificado em idêntico 

período de 2017 (+2,1%). Para tal contribuí a admissão de novos colaboradores ao abrigo do 

PREVPAP com reflexo também nos encargos sobre remunerações. 

 

Gastos de Depreciação e Amortização 

No que se refere às amortizações, os valores disponíveis diminuíram 13,1%, fortemente originados 

pela entrada em vigor do SNC-AP que obrigou a uma análise pormenorizada por parte do setor de 

Património, do ativo não corrente da instituição, com subsequentes desconhecimentos ou 

reclassificações. 

 

Imparidade de dividas a receber 

O valor residual incluído nesta rubrica inclui essencialmente dívidas com mais de 12 meses de 

companhias de seguros e outros clientes. 

 

Restantes Rubricas 

Nas restantes rubricas foram processados valores relativos a outros gastos e perdas num montante 

próximo dos 170 milhares de euros. 
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RESULTADO LIQUIDO 

O resultado líquido do período em avaliação é negativo no montante próximo dos 122 milhares 

euros, fortemente influenciado pelo aumento dos custos com pessoal e pela diminuição das receitas 

com prestações de serviços e subsídios. 

No entanto podemos afirmar que, caso não fosse transferido o reforço orçamental de 1,6 milhões de 

euros, o resultado líquido do período em análise seria fortemente negativo, influenciado pelo 

montante dos gastos incorridos que não foram cobertos pelos rendimentos auferidos, o que 

sustenta a necessidade de reforço orçamental, num montante superior ao já recebido. 

FLUXOS DE CAIXA 

No que se refere aos de Fluxos de Caixa os montantes cobrados e pagos nas principais rubricas 

encontram-se disponíveis nos mapas seguintes, o que origina um saldo da gerência no montante 

superior a 88 milhares de euros.  

Tal montante teve origem essencialmente no tratamento contabilístico a dar aos descontos a 

entregar ao estado, com base no novo SNC-AP. 

 

Receita 

um:€

Designação Receita 2017
O Inicial 

2018
2018

Taxas, multas e outras penalidades 137 144 180 000 118 486

Juros 51

Administração Central - Estado 5 326 138 5 326 138 5 326 138

Administração Central - Outras entidades 1 081 733 1 600 000

Vendas de bens e serviços 1 001 021 819 000 843 658

Outras receitas correntes 8 372 1 000 6 993

Famílias 1 500

7 555 959 6 326 138 7 895 275

RECEITA COBRADA

TOTAL
 

 

Com base no quadro acima apresentado, a receita arrecadada em 2018 ascendeu a 7.895.275 

euros, apresentando uma variação positiva de 4,49% face a idêntico período de 2017, montante que 

representa uma taxa de execução orçamental de cerca de 125% face ao valor estimado em sede de 

orçamento inicial, no valor de 6.326.138 euros. Para tal contribuiu fortemente o reforço de 

financiamento recebido, no montante de 1,6 milhões de euros, destinado essencialmente a 

aquisição de bens e serviços correntes. 
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Despesa 

um:€

Designação Despesa 2017
O Inicial 

2018
2018

Despesas com o pessoal 3 892 237 3 925 000 3 811 434

Remunerações certas e permanentes 2 856 180 2 921 802 2 885 502

Abonos variáveis ou eventuais 278 818 281 500 272 948

Segurança social 757 239 721 698 652 984

Aquisição de bens e serviços 3 583 729 2 254 038 3 910 069

Aquisição de bens  1 014 064 585 200 1 114 537

Aquisição de serviços 2 569 665 1 668 838 2 795 532

Juros e outros encargos 1 570 2 500 42

Outras Despesas Correntes 33 119 44 600 8 172

 Investimentos 44 568 100 000 77 306

7 555 223 6 326 138 7 807 023Total

Despesa Paga

 

 

Da análise do controlo orçamental da despesa verifica-se que, em 2018, os pagamentos ascenderam 

a cerca de 7.807.023 euros, valores acima dos verificados em idêntico período de 2017, em quase 

252 milhares de euros, o que representa um acréscimo de 3,33% e uma taxa de execução de cerca 

de 123,4% face ao orçamento inicial de 2018. 

Na especialidade verifica-se que as despesas com pessoal pagas em 2018 ascenderam a 3.811.434 

euros, o que representa um decréscimo de 2% face 2017, influenciada essencialmente pela saída de 

colaboradores. De referir, contudo, a admissão de novos colaboradores, só no final de 2018 através 

do PREVPAP, a qual se repercutirá essencialmente na execução da despesa de 2019. 

As aquisições de bens e serviços ascenderam a 3.910.071 euros, o que representa um crescimento 

face a idêntico período de 2017 de mais de 9,1%.  

A rubrica com maior peso continua a ser os Serviços de Saúde por necessidade de recorrer a 

prestadores de serviços para assegurarem a produção contratada e o normal funcionamento da 

instituição. 

De mencionar ainda, os montantes pagos em rubricas como as prestações de serviços de 

alimentação, limpeza e higiene e a locação de edifícios. 

As outras despesas correntes e despesas de capital não apresentam um valor representativo no 

total da despesa paga durante o ano de 2018. 
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ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 

Em 2018 foram registadas onze alterações orçamentais ao orçamento inicial aprovado para o ano 

de 2018. 

A primeira, a terceira, a sexta, a nona e a décima alteração foram elaboradas por necessidade de 

realizar alterações inter-rubricas com o intuito de se proceder a pequenos reajustamentos face às 

dotações/ necessidades inicialmente apresentadas. 

A segunda, que não obteve aprovação superior, foi elaborada nos termos do disposto no art.º 193º 

da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2018 e ainda do 

art.º 17º do Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de maio, que estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2018, correspondendo à integração do saldo apurado pela 

DGO na gerência de 2017, no montante global de 233.789 euros, bem como solicitação da 

autorização da sua aplicação em despesa. 

A quarta e sétima alteração orçamentais foram elaboradas com o intuito de registar os reforços 

orçamentais, no montante global de 1,6 milhões de euros e que constituíram um crédito especial, 

autorizados nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 10º o Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de maio, 

tendo sido concedidos de modo a garantir a cobertura orçamental necessária para a remodelação 

do bloco operatório bem como o reforço das rubricas de produtos químicos e farmacêuticos e com 

material de consumo clínico, entre outras aquisições. 

A quinta alteração orçamental pretendeu proceder essencialmente ao reforço em orçamento das 

rubricas de deslocações e estadas, estudos, pareceres e consultadoria e despes das com juntas 

médicas, da competência dos membros do Governo responsáveis pelas áreas setoriais, nos termos 

da alínea d) do nº 1 do artigo 10º o Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de maio. 

A oitava alteração orçamental, da competência da Tutela pretendeu reforçar o agrupamento 02 – 

aquisição de bens e serviços em prol dos valores inscritos no agrupamento 07 – aquisição de bens 

de capital. 

Na última alteração orçamental procedeu-se à transferência inter-rubricas na despesa, e nas várias 

fontes de financiamento, com base na execução orçamental de dezembro, sendo que ocorreram 

aumento no agrupamento 02, devidamente compensados pelos valores aprovados no agrupamento 

07.  
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NOTA FINAL 

O desempenho alcançado e registado em valor de produção encontra-se, em geral, em linha com os 

objetivos estabelecidos para o ano de 2018 em sede do contrato-programa, apesar da limitação 

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

período. De referir que a produção deste Hospital é assegurada, em grande parte, por prestadores 

de serviço o que, em particular na classe médica, oferece enormes constrangimentos à contratação 

pelos valores/hora possíveis de praticar. De qualquer modo, a atividade foi sendo desenvolvimento 

sem prejudicar os indicadores de qualidade, mantendo-se, inclusivamente, os modelos de rastreio e 

controlo de infeção. Sem prejuízo do impacto negativo na organização fruto da incerteza da carteira 

de serviços, em face da indefinição de Identidade (SPA) e posicionamento do Hospital no SNS, 

foram imprimidas internamente novas respostas à necessidade da comunidade servida. Chama-se 

particular atenção para o início de execução de um projeto de robótica na Unidade de 

Convalescença para efeitos terapêuticos, bem como a assinatura do Compromisso com o Ministério 

Saúde com vista à concretização em 2019 de uma Unidade de Hospitalização Domiciliária. 

Relativamente aos recursos humanos foi prioridade da organização levar por diante a 

concretização do PREVPAP para os trabalhadores envolvidos (48). 

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

orientação ao cidadão e melhoria dos canais que favorecem o acesso, com enfoque na 

desmaterialização de registos e processos, clínicos e administrativos. Este processo levou à 

apresentação de uma candidatura SAMA que foi aprovada e que será executada ao longo de 2019. 

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, 31 de dezembro de 2018 

O Presidente do Conselho Diretivo, 

Luís Miguel Ferreira 


