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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano de Atividades 2021 do Hospital Dr. Francisco Zagalo-OVAR (HFZ-Ovar) assume-se como um 

instrumento orientador e previsional de gestão fundamental à tomada de decisão, pois concretiza os 

objetivos a prosseguir para levar a cabo a sua Missão, através da programação das atividades e da afetação 

de recursos indispensáveis à sua operacionalização. Através deste instrumento, estabelecem-se as 

estratégias gerais de atuação do hospital, permitindo materializar o orçamento associado aprovado pela 

tutela e o mapa de pessoal que lhe está atribuído. 

Ancorado nos propósitos consagrados nas estratégias e orientações nacionais definidas pela Tutela, a 

elaboração do presente Plano encerra o seu posicionamento estratégico face à definição dos objetivos e 

atividades a desenvolver, mantendo, como propósito maior, reforçar o papel da instituição como hospital 

de proximidade e interface, baseado num modelo de governação colaborativo/participativo aberto à 

comunidade que serve, em articulação permanente com as instituições de saúde de referência, tendo em 

vista uma eficiente prestação de cuidados de saúde. 

Numa primeira parte, procede-se à apresentação do HFZ-Ovar evidenciando a Missão, Visão e os Valores 

que estão subjacentes à sua atuação. É, ainda, apresentada a estrutura organizacional e as suas 

atribuições, bem como a análise SWOT enquanto ferramenta estrutural da organização que permite 

avaliar os ambientes internos e externos que perspetivam a ação delineada para 2021. 

Acresce uma breve caraterização dos recursos humanos assim como é apresentada informação quanto aos 

recursos económico-financeiros a afetar ao funcionamento e desenvolvimento das atividades para 2021, 

demonstrando que subjaz ao Plano de Investimentos, uma estratégia de reforço e desenvolvimento das 

capacidades operacionais do HFZ-Ovar, tendo em vista o incremento da oferta e da qualidade da 

prestação de cuidados de saúde aos utentes. Numa segunda parte são apresentados os 

objetivos/atividades que se propõe desenvolver no espaço temporal definido, assim como as iniciativas a 

implementar com vista à sua prossecução.  

O Plano de Atividades deve, no entanto, ser entendido como uma ferramenta de planeamento flexível, 

passível de medidas corretivas que se venham a verificar estritamente necessárias, nomeadamente na 

resposta à doença por novo coronavírus (COVID-19), tendo em consideração a imprevisibilidade/incerteza 

da evolução pandémica e o seu impacto na ação desta unidade hospitalar, podendo condicionar o normal 

planeamento de toda a atividade.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DO HFZ-OVAR 

 

O HFZ-Ovar, pertencente à rede de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde 17 de setembro 

de 1979, é um hospital do Setor Público Administrativo (SPA), integrado na administração indireta do 

Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. 

Por despacho do Sr. Ministro da Saúde, publicado no Diário da República nº 275, II Série, passa a ser 

designado por Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar, designação que se mantém em vigor. 

Assume como principal finalidade a prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Ovar e 

áreas limítrofes das localidades vizinhas em particular, bem como a todos os cidadãos em geral, 

nomeadamente aos utentes do SNS, às entidades externas que com ele contratualizem a prestação de 

cuidados de saúde e aos cidadãos estrangeiros não residentes no âmbito da legislação nacional e 

internacional vigente. 

Integra o SNS na Rede Hospitalar e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 

articulando, 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); a urgência médico-cirúrgica do CHEDV-EPE (Hospital de São Sebastião em Santa 

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. 

Presta assistência direta à população do concelho de Ovar e concelhos limítrofes, abrangendo uma 

população de perto de 60.000 habitantes, com uma carteira de serviços e capacidade instalada que, 

tendencialmente, vão consolidando a instituição com uma resposta de proximidade, funcionando em 

rede, por forma a garantir uma ação mais abrangente, enquanto prestador de cuidados de saúde e 

integrante do SNS. 

O Conselho Diretivo atualmente em funções, desde 01 de setembro de 2017 e reconduzido por um período 

de três anos em 19 de novembro de 2020, após avaliação da rede estrutural, reiterou a necessidade de 

focar a identidade da Instituição nas necessidades do Cidadão/Utente e na Comunidade Local onde se 

insere, reafirmando a missão e estratégia com o conceito de hospital de proximidade e de interface entre 

os diversos níveis de prestação de cuidados de saúde. 

A Instituição continua empenhada no desenvolvimento de soluções inovadoras e de modernização 

institucional num contexto que promova a satisfação dos seus profissionais e destinatários e que culminem 

na prestação de cuidados de saúde mais diferenciados, humanizados e de qualidade, com foco na melhoria 

da eficiência e na sustentabilidade. 
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1.1. Missão 

O HFZ-Ovar tem como missão prestar bons 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 SNS, 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 SNS e das respostas 

possíveis para este hospital em concreto. 

Pela sua identidade em proximidade, importa incorporar valores e práticas, colocando as pessoas e os 

seus direitos inalienáveis no centro da atuação do hospital. Para cumprimento de tal desígnio visa 

assegurar que o cidadão (utente/doente/visitante) está sempre em primeiro lugar, privilegiando uma 

relação personalizada, dando resposta às suas preocupações e necessidades, através da prestação de um 

serviço humanizado que respeite a dignidade e o bem-estar do cidadão. 

1.2. Visão 

O HFZ-Ovar pretende ser reconhecido, na comunidade que serve, pela superioridade clínica no âmbito 

das suas competências, com eficácia e eficiência, assumindo-se com uma unidade hospitalar de referência 

na oferta de cuidados de proximidade e de interface institucional. Procura um elevado grau de satisfação 

dos utentes e dos seus colaboradores, ao mesmo tempo que persegue uma aplicação eficiente dos recursos 

financeiros que lhe são confiados no âmbito do SNS. 

1.3. Valores 

No desenvolvimento da sua atividade, o HFZ-Ovar, os seus profissionais e colaboradores pautam-se pelos 

seguintes valores: 

 Responsabilidade e transparência: que alicerçam um comportamento coerente e socialmente 
responsável perante a comunidade e demais agentes da envolvente interna e externa. 

 Ética profissional: a qual sustenta a confiança interna recíproca e a responsabilidade institucional. 
 Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e pelos 

direitos dos cidadãos. 
 Cultura do conhecimento, da inovação e da excelência técnico-

profissional. 
 Rigor e eficiência na gestão dos recursos. 
 Foco no cidadão que é colocado no centro de todos os processos e 

decisões. 
 Melhoria contínua da qualidade num ambiente seguro e amigável. 
 Promoção do mérito, do rigor e da avaliação sistemática. 
 Cultura interna de multidisciplinariedade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 
 Satisfação e confiança de todos os seus utilizadores – cidadãos, 

facilitando a sua participação no processo de tomada de decisão. 
 Satisfação dos profissionais e colaboradores. 
 Respeito pelo ambiente. 

Legalidade Eficiência

Igualdade Integridade

Imparcialidade Transparência

Responsabilidade Justiça
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O HFZ-Ovar tem, igualmente, em consideração os valores transversais a prosseguir por qualquer Serviço 
Público. 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

 

O HFZ-Ovar usa de todos os meios que decorrem da sua personalidade e capacidade jurídica previstos na 

Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro e suas sucessivas alterações, prosseguindo a sua atividade de acordo 

com os respetivos normativos, com relevo para os princípios específicos declarados naquele diploma legal 

(cf. artigo 10.º do anexo), conjugado com os princípios, regras, especificidades estatutárias e os seus 

Estatutos consagrados no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

O HFZ-Ovar orienta-se para a boa governação, atuando segundo a noção de confiança e valor do serviço 

público, em respeito pelo primado e orientação do serviço ao cidadão, incluindo a efetividade de políticas 

públicas de saúde e de administração, comunicação e proteção da saúde individual e coletiva. 

As atribuições do HFZ-Ovar têm como eixo central a prestação de cuidados de saúde, de acordo com a 

política de saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados. 

Intervém de acordo com as áreas de influência e desenvolve a sua atividade através de contratos-

programa, em articulação com as atribuições das demais instituições do sistema de saúde. 

No âmbito da sua atuação, o HFZ-Ovar prossegue os seguintes objetivos: 

a) Aumentar a capacidade de resposta do Hospital na prestação de cuidados de saúde, através da 

diversificação da carteira de serviços; 

b) Reforçar o peso da cirurgia de ambulatório na atividade cirúrgica do hospital; 

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

critérios de qualidade e humanidade; 

d) Intervenção e participação de projetos que atuem na prevenção da doença; 

e) Otimização dos recursos disponíveis e redução de redundâncias; 

f) 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; 

g) Promoção do recurso às Normas de Orientação Clínicas (NOC) como instrumento de melhoria da 

eficiência na prática clínica; 

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

condição para uma prática de excelência; 

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

j) Apoio e incentivo ao desenvolvimento de programas de melhoria da eficiência operacional, bem 

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

sustentável; 
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k) Desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde; 

l) Promoção, no âmbito da prestação de cuidados, da atuação integrada do HFZ-Ovar 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; 

m) Incentivo ao 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; 

n) Apoio ao desenvolvimento de projetos e serviços que potenciem a maior realização profissional 

dos colaboradores; 

o) Estabelecer parcerias, dentro do SNS, para a realização de MCDT ou outros, fomentando assim a 

rentabilização dos equipamentos e recursos humanos do SNS (GPR-SNS); 

p) Garantir a acessibilidade aos cuidados de saúde, com cumprimento dos TMRG às consultas, 

cirurgias e MCDT’s; 

q) Criar e consolidar respostas, numa lógica de via verde, em áreas como a pediatria e medicina 

interna; 

r) Promover uma maior interligação com os Cuidados de Saúde Primários e o trabalho em rede com 

outras instituições da região; 

s) Perseguir a sustentabilidade económico-financeira da instituição; 

t) Promover a redução de custos associados a eventuais redundâncias e ineficiências; 

u) Reforçar o papel do Hospital Dr. Francisco Zagalo – OVAR na comunidade, como uma entidade 

prestadora de cuidados de saúde numa lógica de proximidade; 

v) Maior autonomia de gestão e, consequentemente, maior responsabilização e maior exigência no 

controlo financeiro e técnico; 

w) Dotar a instituição de instrumentos de gestão mais modernos e eficazes, promovendo-se a 

desmaterialização, reengenharia de processos e combate à burocracia; 

x) Desenvolver um processo de certificação EMRAM da HIMSS; 

y) Envolvimento dos profissionais em processos participativos de apoio à decisão;  

z) Adequar o mapa de pessoal às novas exigências do setor e às novas necessidades e objetivos que 

se pretendem alcançar; 

aa) Promover uma crescente cultura de humanização; 

bb) Promover, junto da comunidade, a literacia da saúde e a utilização de meios eletrónicos no acesso 

a serviços de saúde; 

cc) Aumentar a eficácia e eficiência nos processos de aquisição de bens e serviços, no respeito pelos 

princípios da contratação pública; 

dd) Promover uma cultura de conformidade com Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
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3. ESTRUTURA ORGÂNICA 

O organograma do HFZ-Ovar, com indicação da estrutura orgânica em vigor, aprovado com o Regulamento 

Interno da instituição homologado pela senhora Ministra da Saúde em 31 de janeiro de 2020, é o seguinte: 
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4. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (SWOT) 

PONTOS FORTES 

Nível de excelência clínica reconhecida pela ERS em algumas áreas como por exemplo a cirurgia na especialidade de 
ortopedia. 

Adequação da maioria dos equipamentos hospitalares à carteira de serviços que é disponibilizada. 

Segurança nos procedimentos (Cirurgia Segura Salva Vidas, Registo de Incidente e Eventos Adversos no sistema nacional 
de notificações Notific@). 

Prestação de cuidados assistenciais através de cultura de proximidade/humanidade na relação profissional/utente, 
potenciada pela atividade do Gabinete do Cidadão, do Provedor do Utente, do Projeto CIDADÃO.HOSP e da Comissão 
de Humanização. 

Baixa incidência de infeção hospitalar em relação à média nacional e grande dinamismo do GCL-PPCIRA, como se veio 
a verificar na gestão do processo pandémico que estamos a atravessar. 

Acreditação da Unidade de Convalescença (UC) do HFZ-Ovar, pelo processo de certificação nacional (modelo ACSA) 
promovido pela Direção Geral da Saúde. 

Enfoque na cultura de qualidade e segurança do doente, bem como de articulação interinstitucional e abertura à 
comunidade. 

Abertura dos profissionais a projetos inovadores e agilidade na implementação de novos instrumentos de trabalho. 

Mapa de pessoal reforçado com médicos especialistas, pessoal técnico diferenciado, por recurso a concurso públicos, 
mobilidade e protocolos de afiliação, entre outros. 

Bom relacionamento institucional com o poder local e com o tecido empresarial instalado no concelho de Ovar. 

Grande aceitação da população local da importância da instituição e do seu papel na prestação de cuidados de saúde 
de proximidade. 

Sistemas de informação de apoio à gestão na monitorização transversal da atividade, complementados por ferramenta 
de gestão documental em desenvolvimento, enquanto instrumento centralizador da informação em canal único. 

Postos de trabalho dotados com recursos tecnológicos, adequados às novas formas de trabalho interno e externo 
(reuniões/formações em vídeo conferências; teletrabalho, teleconsulta).  

Processos clínicos em suporte digital, garantindo a eficiência no acesso à informação global do utente, bem como a 
segurança e a proteção dos dados pessoais, compatível genericamente com as exigências do RGPD. 

Acessibilidade facilitada do cidadão ao edificado hospitalar. 

Aprofundamento permanente do Projeto HOSP – Hospital de Ovar Sem Papel (vencedor do prémio Saúde Sustentável 
2019), que consubstancia uma cultura de inovação apropriada pela generalidade da equipa e reconhecida 
externamente. 

Forte capacidade de adesão aos diferentes programas operacionais, em concreto promovidos pelo sistema de apoio à 
modernização e capacitação da administração pública (SAMA), tendo em vista a melhoria da prestação dos cuidados e 
da robustez dos processos, tornando-se uma referência no contexto do desenvolvimento e da modernização 
administrativa na saúde no contexto do SNS. 
 
 

PONTOS FRACOS 

Natureza jurídica da unidade SPA, um dos únicos 5 hospitais com este estatuto existentes no contexto do SNS. 

Financiamento desajustado à realidade atual do hospital. 

Limitações legais no recrutamento de recursos humanos, que impedem o recurso ao Contrato Individual de Trabalho. 

Necessidade de recurso a um elevado número de profissionais em regime de prestação de serviços, em particular na 
carreira médica e de enfermagem. 

Estrutura física hospitalar, serviços de apoio técnico e administrativo e meios logísticos desajustados às atuais 
necessidades. 

Inexistência de área disponível para alargamento de infraestruturas e de criação de novos serviços. 

Equipas reduzidas na generalidade das áreas e em larga escala compostas por elementos de faixas etárias mais elevadas 
(nomeadamente ao nível da componente administrativa e dos assistentes operacionais), com maior dificuldade de 
adaptação às novas exigências. 

Fraca capacidade de agilidade na substituição de trabalhadores em situações de aposentação e doenças prolongadas. 
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OPORTUNIDADES 

Participação/envolvimento com vários parceiros e agentes da comunidade local (CSP, Câmara Municipal de Ovar, Juntas 
de freguesias, Escolas Secundárias, Universidades entre outros) em iniciativas, projetos, protocolos e grupos de 
trabalho. 

Aproximação e interligação entre o HFZ-Ovar e os CSP para promoção, complementaridade e articulação dos cuidados 
e respostas à população. 

Definição, normalização e aplicação de processos de prestação de cuidados que respeitem e potenciem a utilização dos 
recursos ao nível adequado. 

Ampla recetividade à mudança por parte da generalidade da equipa. 

Recurso a candidaturas a fundos comunitários que permitam o acesso a financiamento de projetos e iniciativas que 
contribuam para o crescimento do Hospital e para a melhoria dos serviços prestados. 

Abertura a estratégias de estabelecimento de protocolos de cooperação e/ou afiliação com hospitais de superior 
diferenciação (nível I, II e III), em função da proximidade e capacidade de resposta instalada em cada uma das 
Instituições. 

Utilização das ferramentas PRISA COVID e o módulo de infeções da Meliora como mecanismos capazes de antecipar de 
cenários de dificuldade e que permitam implementar planos de contingência. 

Existência de equipas e plano de atividades focados na promoção de cidadania e literacia em saúde. 

Obra de reabilitação/ampliação do BO em fase final de aprovação. 

Possibilidade de reforço da capacidade de internamento no serviço de medicina, consulta externa e atividade cirúrgica 
pela disponibilidade de espaços decorrente da concretização da obra do BO e reorganização interna de espaços. 

Unidade de Hospitalização Domiciliária com capacidade de aumento do número de camas de internamento. 

Disponibilidade para o desenvolvimento de programas de produção adicional, em especial na área cirúrgica (SIGIC). 

Utilização da plataforma GPR SNS como recurso ao SNS para a realização de MCDT ou outros procedimentos 
complementares à nossa atividade. 

Desenvolvimento do projeto SLS-Ovar. 

Integração no mapa de pessoal do Hospital de parte dos contratados ao abrigo do Diploma do Ministério da Saúde 
publicado na resposta à COVID. 
 
 

AMEAÇAS 

Ambiente de pandemia e de alguma incerteza em que se desenvolve hoje a ação do hospital, condicionando o normal 
planeamento de toda a atividade. 

Limitações económico-financeira, decorrente da crónica suborçamentação, com impacto na capacidade de 
investimento, no cumprimento da LCPA, na degradação dos PMP e no relacionamento com os fornecedores. 

Quadro legislativo laboral e de progressão de carreiras aplicável aos trabalhadores em funções públicos, diferente do 
aplicável noutras instituições de saúde. 

Concorrência de outras Unidades com maior capacidade instalada em determinadas especialidades. 

Dificuldades de recrutamento de Recursos Humanos para as diferentes carreiras, designadamente as mais carenciadas 
como a médica. 

Deficiente referenciação dos cuidados de saúde primários, hospitalares e RNCCI, agudizada nesta fase de pandemia. 

Instabilidade da prestação assistencial decorrente da utilização de recursos médicos significativos em regime de 
prestação de serviços. 

Níveis de literacia e socioeconómicos da população relativamente baixos. 

Níveis elevados de envelhecimento e de dependência da população, em linha com a média nacional. 

Prevalência de doenças crónicas, motivadas pelo envelhecimento da população. 

Dificuldades ao nível das acessibilidades e das redes de transportes coletivos. 

Infraestrutura hospitalar e administrativa de área reduzida comprometendo a expansão de serviços e atividades. 

Indisponibilidade financeira da ACSS para os reforços orçamentais, face à situação de dificuldade geral vivida em 
Portugal, na Europa e no mundo. 
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O cruzamento de dados provenientes da análise SWOT, tendo por base os pontos fortes e as 

oportunidades, através do conhecimento dos pontos fracos e as ameaças, aliados à Missão e à Visão do 

HFZ-Ovar, perspetivam a ação delineada para 2021.  
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5. RECURSOS HUMANOS 

A prossecução dos objetivos definidos para 2021 depende não só da capacidade intrínseca que o HFZ-Ovar 

tem para os atingir, mas também dos recursos que concorrem para a operacionalização das atividades e 

que conduzem à concretização dos objetivos. A capacidade de realização dos objetivos com a qualidade 

e rigor desejados, dentro dos prazos previstos, está intimamente relacionada com a adequada alocação 

de recursos para o efeito. 

Neste sentido, a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2021 HFZ-Ovar foi elaborada nos termos do 

disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. Para o desenvolvimento da sua atividade o Mapa 

de Pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que este organismo carece para o 

desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função: 

a) da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; 
b) do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; 
c) dentro de cada carreira e/ou categoria, quando imprescindível, da área de formação académica 

profissional de que o seu ocupante deva ser titular; 
d) do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por 

portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e 
complementado com as competências associadas à especificidade do posto de trabalho. 

Acresce referir que o de Mapa de Pessoal para 2021 representa um acréscimo do número de trabalhadores, 

tendo em consideração que os 55 postos de trabalho indicados como vagos correspondem a atividades de 

natureza permanente do HFZ-Ovar, em função da reorganização da atividade do hospital para dar resposta 

ao nível de exigência atual que se coloca à instituição (de certa forma reforçado pelo contexto de 

pandemia vivido e que perdurará, em alguns aspetos, de forma irreversível), com a qualidade e segurança 

impostas pelos desafios com que o setor da Saúde se depara. Espera-se, ainda assim, a integração no 

mapa de pessoal do Hospital de parte dos contratados ao abrigo do Diploma do Ministério da Saúde 

publicado na resposta à COVID. 

Face ao exposto, de acordo com os pressupostos de gestão assumidos internamente no quadro do Plano 

Estratégico, a política de recursos humanos para 2021 encontra-se subordinada aos seguintes princípios e 

orientações: 

 Dotação dos serviços com os efetivos necessários e com as qualificações adequadas ao pleno 

desenvolvimento do Plano de Atividades, enquanto requisito de qualidade da prestação de cuidados 

de saúde aos seus utentes; 

 Adoção de políticas ativas de responsabilização pelo desempenho, de aposta na motivação 

profissional e no desenvolvimento das competências e qualificações pessoais e profissionais de todo 

o universo de trabalhadores, tendo em vista aumentar a eficiência da execução dos planos de ação. 

Salienta-se ainda que será necessário recorrer a contratações de profissionais em regime de prestação 

de serviços, com maior incidência na carreira médica, no sentido de fazer face às necessidades em 

consulta externa e na atividade cirúrgica, procurando-se aprofundar processos de parceria, afiliação ou 

cooperação com outras instituições de saúde. 
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5.1. Distribuição dos trabalhadores por grupo profissional/carreira: 

 

 

 

ATRBUIÇÕES/ 
COMPETÊNCIAS/ ATIVIDADES

CARGO/ 
CARREIRA/CATEGORIA

ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA E/OU 
PROFISSIONAL

REAL EM 
JUNHO 

VAGOS PARA 
2021

CTFP (1)
MOBILIDADE OU 

COMISSÃO SERVIÇO

Pres idente Conselho Diretivo Doutoramento em TSI 1

Vogal  Executivo Di rigente (2)

Di retor Cl íni co Médico (3) 1

Enfermeiro Diretor Enfermeira 1

Fis cal  Único Inscri ção na SROC 1

Direção de Serviços Di retor de Serviços Licenciatura ou superior (4) 2 1

Ava l ia ção dos proces sos  de controlo internoAudi tor Interno
Curso s uperior adequa do ao exercício das  res petivas  
funções

1

Assi stente graduado s énior Es pecial idade de medicina interna  (5) 1

Assi stente graduado 
Es pecial idade de a nestes iologia , cardiologia , 
ortopedia  e  pedia tria

8

Assi stente 
Es pecial idade de ci rurgia  geral , medicina interna , ORL, 
patologia  cl íni ca , ra diologia, urologia , ofta lmologia, 
medicina do traba lho, fi s iatria e anestes iologia  (6)

10 1 7

Médica  sem especial idade Cl ínica  gera l 1

Enfermeiro gestor Planeamento, organização, di reção e ava liação 6 1

Enfermeiro es pecial i s ta Competência  próprias  da  s ua  á rea  de especial i zação 17 4

Enfermeiro Competências  em enferma gem 27 4 8

Anál is es  cl íni cas 3 1 1

Ca rdiopneumografia 1

Dietética 1

Fa rmá cia 2 1

Fi s ioterapia 4 1

Terapia da  fa la 1 1

Terapia ocupaciona l 1

Radiologia 3

Farma cêutica Fa rma cêutico ass is tente da  á rea  de profi ss iona l  de 
aná l is es  cl íni cas

1 1

Técnica Superior Área  de farmácia 1

Técnica Superior Área  de ciências  da nutri ção 1

Técnica Superior Área  de ps icologia cl ínica 1 1

Técnica Superior Área  de serviço social 3

Especia l i sta  de informática
Funções  de concepção e apl icação, para  a  qua l  s e exige 
formaçã o aca démica  de níve l  superior;

1 1

Técnico de Informá tica
Funções  de apl icação e execução, para  a  qual  se exige 
formaçã o aca démica  de níve l  profiss iona l  ou 
secundário.

2 1

Atividade de apoio à  gestão e 
serviços  cl íni cos

Ass i stente Técnico
12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe  s eja 
equiparado

27 1 5

Atividade técnica  de a poio à  
ges tão

Técnico Superior Ti tularidade de l i cenciatura adequa do às  funções 4 1 1

Ti tularidade de escola rida de obrigatória  a inda que 
acrescida de formação profiss ional  adequada  (7)

38 21

TOTAL 165 16 55

(1) CTFP - Contrato de trabalho em funções públicas outorgado com o HFZ-Ovar

(2) O DL nº 18/2017, de 10 de fevereiro, prevê a exixtencia de vogais executivos no CD, elementos que não foram nomeados pelo Governo.

(3) Cargo exercido por médico com vínculo ao HFZ-Ovar.

(4) O elemento em falta deverá integrar, preferencialmente, a carreira de Administração Hospitalar.

(5) A exercer funções de Diretor clinico no HFZ-Ovar

(6) O número em "Vagos para 2021" reflete as necessidades de médicos para 2021 reportados oportunamente, cuja atividade neste momento é assegurada por prestadores de serviço.

(7) estas funções estão, neste momento, a ser asseguradas, em grande parte, por prestadores de serviço.

Adminis tra ção/Gestão

Atividade Cl ínica Médica

Atividade de Enfermagem

Execuçã o de Meios  
Complementares  de Diagnósti co 
e  Terapeutica

Técnica Superior da área de 
Diagnóstico e Terapêutica

Apoio técnico à  a tividade cl íni ca

Atividade técnica  de a poio à  
ges tão, s i stemas  de informação, 
informá tica de suporte à  
atividade hospita lar

Atividades de natureza  executiva , 
de  caráter manual  ou mecâ nico

Ass i stente Opera cional
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6. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A importância de um Plano Estratégico decorre da necessidade de um planeamento sistemático e 

exigente, de compromissos entre todos os intervenientes (internos e externos), ancorado num modelo de 

qualidade, baseado em processos dinâmicos de melhoria contínua, tendo em vista ganhos em Saúde 

Pública. 

O posicionamento estratégico desta instituição de saúde tem sofrido algumas alterações ao longo dos 

últimos anos, desde logo a possibilidade de transferência da gestão do hospital para a Misericórdia local 

preconizada em 2014 (cenário que não se veio a concretizar ainda que acarretasse impacto na 

suborçamentação que persistiu nos anos seguintes). Em 2016/2017, surgiu um cenário que enquadrava o 

Hospital de Ovar numa eventual ULS a criar no contexto do Entre Douro e Vouga, cujo modelo de negócio 

acabou por ser abandonado mais tarde. Posteriormente surge o cenário de um projeto piloto para a 

consolidação da lógica de um Hospital de proximidade, estreitando-se a articulação com os Cuidados de 

Saúde Primários, um projeto que iniciou o seu desenvolvimento, ainda que, de momento, esteja numa 

situação de redefinição estratégica e operacional. Nesse sentido, foi criado por despacho da Senhora 

Secretária de Estado da Saúde o Grupo de Trabalho InOvar Saúde XXI, que conta com a participação da 

ARS_Centro, do HFZ-Ovar, do ACES Baixo Vouga, da Câmara Municipal de Ovar, da ACSS, da SPMS e de um 

representante da Liga dos Amigos do Hospital, com a missão de procurar delinear e enformar a prestação 

de cuidados de saúde na Região de Ovar (SLS Ovar), em consonância com as linhas programáticas nacionais 

para a Saúde. 

Sendo o HFZ-Ovar um hospital SPA, um dos cinco que ainda persistem no país, torna-se absolutamente 

vital a consolidação desta instituição como uma unidade de saúde capaz de responder, numa lógica de 

proximidade, às necessidades da população local, em articulação com as instituições de saúde de 

referência na região, perseguindo aqueles que são os desígnios principais do SNS na prestação de cuidados 

de saúde, de qualidade e com segurança, à população servida. 

Tendo subjacente a missão do HFZ-Ovar e as suas atribuições, a orientação estratégica para 2021/2023 

procura capacitar a organização para intensificar os processos relativos a práticas assentes em qualidade 

e segurança, inclusivamente dos próprios registos e organização interna. Contudo, em função de uma 

definição de autonomia que ainda favoreça a existência de meios adicionais e constitua a unidade 

hospitalar como polo para prestações de saúde contratualizadas, entende-se que o ano de 2021 deve 

constituir a consolidação e reforço da prática assistencial já existente, bem como a oportunidade de 

concretização da reabilitação de infraestruturas, como é o caso da obra de reabilitação/ampliação do 

Bloco Operatório. 

Tem como propósito assumir-se, de forma cada vez mais expressiva, a “escolha” dos utentes que dispõem, 

em larga medida, de acesso a cuidados com carácter personalizado, que vêm sendo avaliados, por grande 

parte dos utentes, de forma favorável. Para além da gestão da patologia, pretende-se ainda contribuir 
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para a relação dos cuidados com os níveis de literacia e participação do cidadão na saúde, sobretudo pela 

promoção da educação como elemento determinante social em saúde. 

Por outro lado, almeja incrementar a interação permanente com os Cuidados de Saúde Primários, em 

particular com as unidades do concelho de Ovar e limítrofes, para que mais doentes passem a recorrer 

ao HFZ-Ovar para a resolução das suas questões de saúde. 

Continua, deste modo, a ser uma prioridade do HFZ-Ovar dar continuidade à implementação da avaliação 

da excelência clínica pela ERS, através do programa SINAS, acompanhada por processos internos de 

acreditação no âmbito do modelo ACSA pela DGS. 

A consolidação do Projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel, que trouxo para a organização uma cultura 

de inovação e de abertura a novas soluções capazes de gerar maior eficiência e eficácia, continuará a 

pautar a ação das equipas e de toda a estrutura. 

Em suma, do ponto de vista estratégico, o HFZ-Ovar quer afirmar-se como uma entidade de proximidade 

e interface aberta à comunidade que serve, em consonância com os principais eixos estratégicos vertidos 

no Plano Nacional de Saúde. Importa a esta perspetiva estratégica, assegurar que o cidadão 

(utente/doente/ visitante) se mantém, do ponto de vista da organização, em primeiro lugar, o que 

constitui um alinhamento prévio com os propósitos preconizados pelo SLS Ovar.  

Face ao que antecede, o Conselho Diretivo, em linha com as grandes orientações e objetivos estabelecidos 

pela Tutela, definiu para o seu plano de ação 2021 um conjunto de ações/medidas que se situam nos 

seguintes eixos estratégicos de intervenção que, no ponto 7, se descrevem e detalham: 

Eixo 1 - Reforma Hospitalar 

Eixo 2 - Adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades da população 

Eixo 3 - Clinical Governance 

Eixo 4 - Metodologia de Contratualização Interna 

Eixo 5 - Promover a articulação com as redes de cuidados de saúde primários e RNCCI 

Eixo 6 – Sustentabilidade Económico-Financeira 

Eixo 7 – Sustentabilidade Ambiental 

Eixo 8 - Promover a Participação Ativa do Cidadão 
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7. DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS – MEDIDAS 2021 

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

EIXO 1  
REFORMA 
HOSPITALAR  

Ação I - Ajustamento de 
camas de agudos 

Caracterizar e especializar internamento agudo médico. 

Melhorar a eficácia da interação com outras instituições de saúde, 
nomeadamente as de referência. 

Aumentar a capacidade de captação de doentes na Unidade de Hospitalização 
Domiciliária. 

Ação II - Ajustamento de 
Recursos Humanos  

Promover a reconstituição na carreira dos trabalhadores que ingressaram no 
mapa de pessoal do HFZ-Ovar, via PREVPAP. 

Ajustar o quadro de pessoal, com recurso a concursos públicos e mobilidade total 
e/ou parcial, por forma a dar resposta às necessidades da população e à produção 
contratualizada. 

Dar continuidade à contratação de profissionais, em regime de prestação de 
serviços, que complemente o mapa de pessoal em função das necessidades 
assistenciais: médicos, enfermeiros; AO; TSDT, entre outros. 

Promoção de protocolos de colaboração e/ou afiliação com outras instituições 
de saúde. 

Ação III - Sistemas de 
informação 

Assegurar o desenvolvimento de um processo tendente à certificação EMRAM da 
HIMSS que permitirá reajustar um conjunto de processos por forma a beneficiar 
o utente, melhorar a eficiência dos processos internos, quer no âmbito da ação 
médica, quer no âmbito da componente administrativa. 

Consolidar a reengenharia de processos do HFZ-Ovar, conciliando dois objetivos 
ambicionadas pela tutela: SNS sem Papel (desmaterialização e transformação 
digital) e foco no utente na melhoria da sua experiência junto do SNS, através 
do desenvolvimento do projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel. 

Generalizar a utilização da ferramenta IPortalDOC, a todos os serviços.  

Promover a criação de novos processos na plataforma de gestão documental, 
integrado no projeto de desmaterialização em curso, baseado nos mapeamentos 
já realizados. 

Promover a dinamização e manutenção do conteúdo do site institucional e 
reforço da divulgação de informação nas redes sociais. 

Criação de uma newsletter institucional. 

Promover a reestruturação da Intranet institucional enquanto canal privilegiado 
de comunicação e interação internas. 

Reajustar o parque informático existente às necessidades emergentes com a 
entrada de novos profissionais e reforçar a capacidade de storage. 

Promover a dinamização de ações no âmbito do RGPD, nomeadamente: formação 
e ações de sensibilização; divulgação de informação e legislação na área; ações 
de monitorização junto dos vários serviços. 

Desenvolver ações tendentes à melhoria da segurança e proteção de dados dos 
utentes. 

Ação IV - Qualidade Garantir a implementação das medidas do Plano da CQSD. 

Criação de uma equipa para assegurar a realização das auditorias propostas no 
Plano de Ação da CQSD. 

Aplicar medidas de melhoria contínua em conformidade com as recomendações 
resultantes das auditorias realizadas e a realizar. 

Implementar inquéritos de avaliação da satisfação dos profissionais e dos 
utentes. 

Ação V – Modelo de 
governação 

Realizar reuniões de equipa periódicas (presenciais e/ou através da ferramenta 
eletrónicas), entre o CD e as chefias para acompanhamento e monitorização da 
atividade assistencial. 

Incrementar a utilização da plataforma Teams e de solução de videoconferência 
a vários grupos profissionais, de forma a facilitar processos de comunicação 
interna e externa de forma célere e eficiente. 

Ação VI - Infraestruturas Promover a melhoria das acessibilidades do cidadão ao edificado hospitalar, 
através da colocação de portas automáticas em locais estratégicos de 
Entrada/Saída de Utentes, tendo como objetivos assegurar o distanciamento 
social, evitar cruzamento e a diminuir o risco de contágio. 

Executar as obras de reabilitação/ampliação do Bloco Operatório, logo que 
aprovado o seu financiamento por parte do Ministério das Finanças, processo já 
em curso. 

Realização de pequenas obras de melhoria das condições físicas do edifício. 
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EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

EIXO 2 
ADEQUAÇÃO DA 
OFERTA DE 
CUIDADOS DE SAÚDE 
ÀS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO 
 
  

Ação I – Reforçar a 
resposta cirúrgica do HFZ-
Ovar na área do 
ambulatório e na área 
convencional 

Elaborar os Planos cirúrgicos com maior incidência na Cirurgia de Ambulatório. 

Ação II – Reforçar o 
atendimento das consultas 
externas de Cuidados 
Paliativos, Geriatria, 
Doenças Autoimunes 
Sistémicas, Pé diabético e 
Deglutição. 

Alargamento da resposta ao nível da consulta externa, ajustada aos recursos e 
respetivas competências disponíveis. 

Ação III – Implementar 
consulta externa de 
Hepatologia. 

Alargamento da resposta ao nível da consulta externa, ajustada aos recursos e 
respetivas competências disponíveis. 

Ação IV – Hospitalização 
Domiciliária 

Promover a continuidade do projeto e plano de ação, aumentando o número de 
camas tendencialmente de 5 para 10, de forma a ter uma reposta mais efetiva e 
alargada, às necessidades da população. 

Ação V - Cuidados 
Paliativos 

Fomentar a dinamização da Equipa Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos. 

Ação VI -Colaborar na 
resolução das listas de 
espera dos hospitais do 
SNS 

Realizar cirurgias em produção adicional (SIGIC) nos termos da Portaria n° 
207/2017 de 11 de julho. 

Ação VII - Primeiras 
consultas via CTH. 

Incrementar o acesso às primeiras consultas via CTH. 

Aumentar o número de altas nas consultas subsequentes. 

Ação VIII – Resposta à 
Pandemia 

Reajustar espaços.  

Ação IX – Protocolos de 
colaboração/afiliação com 
outras entidades 

Estabelecer protocolos de colaboração/afiliação com outras entidades de saúda, 
capazes de disponibilizar recursos que permitam diversificar resposta 
assistencial. 

Ação X – Medicina Interna Aumentar a capacidade de internamento na medicina interna em mais 6 camas. 

EIXO 3 
CLINICAL 
GOVERNANCE  

Ação I - Dar continuidade 
à promoção e 
desenvolvimento da 
cultura de segurança da 
organização, do doente e 
dos profissionais e 
colaboradores 

Promover ações de mobilização, envolvimento e participação das equipas e 
grupos de trabalho, através da elaboração e divulgação de materiais de 
sensibilização. 

Ação II – Implementação 
do Plano de Ação da 
Comissão Antitabágica 

Assegurar a manutenção da campanha de informação e de educação para a saúde 
para os profissionais relativamente aos malefícios decorrentes do consumo de 
tabaco. 

Promover a existência da Consulta de desabituação tabágica para os profissionais 
e para o exterior. 

Reequacionar a deslocalização do espaço para fumadores. 

Proceder à medição periódica das condições de salubridade. 

Ação III - Dar continuidade 
à ação da Equipa de 
Vigilância e prevenção de 
Infeção de Legionella 

Implementar o Regulamento. 

Manutenção do registo e monitorização da infeção por Legionella e 
implementação das medidas necessárias, em articulação com a Autoridade Local 
de Saúde Pública. 

Ação IV – Acesso a 
informação de suporte à 
decisão 

Consolidar o datawarehouse e a ferramenta de Business Intelligence, pela equipa 
de gestão e pelas chefias dos vários serviços. 

Implementação de novos fluxos na plataforma de gestão documental. 

Dinamizar o Gabinete de Estatística e Prospetiva. 

Ação V – Auditoria Interna Monitorizar o cumprimento dos normativos legais e regulamentos definidos para 
a atividade do hospital. 

Propor ações de melhoria de procedimentos, sempre que necessário. 

EIXO 4 Ação I – Aplicação SIADAP Assegurar o alinhamento dos objetivos individuais com os objetivos estratégicos 
do hospital. 



  
 

Página 19 de 28 

 

EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

METODOLOGIA DE 
CONTRATUALIZAÇÃO 
INTERNA 

Desenvolver reuniões de contratualização de objetivos; acompanhamento de 
metas definidas e indicadores de desempenho, tendo em vista a aumentar o 
desempenho coletivo e individual dentro da organização. 

Ação II - Reforçar os 
mecanismos de 
contratualização interna, 
correlacionando 
produtividade, qualidade 
e objetivos, reforçando a 
autonomia e 
responsabilidade dos 
profissionais e das 
equipas. 

Negociar com as equipas as metas da produção a realizar e promover a sua 
regular monitorização. 

Divulgar aos profissionais a monitorização mensal referente ao desempenho 
assistencial. 

Realizar auditorias clínicas numa ótica de melhoria contínua. 

Ação III –  Incremento da 
resposta de MCDT´s no 
contexto do SNS 

Reforço da plataforma GPR SNS para aumento da contratualização no contexto 
do SNS na realização de MCDT’s. 

EIXO 5 - PROMOVER 
A ARTICULAÇÃO 
COM AS REDES DE 
CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS E RNCCI 

Ação I - Promover a 
articulação com os ACES 
que referenciam para o 
HFZ-Ovar 

No período da contingência da gripe/COVID: 

Continuação da implementação do projeto via verde pneumonia do adulto e 
bronquiolite na criança adquiridas na comunidade através da disponibilização do 
apoio de radiologia, análises clínicas e medicina interna/pediatria do HFZ-Ovar 
às USF´s do concelho de Ovar. 

Melhoria da resposta às necessidades da população. 

Implementar o Plano de Contingência Sazonal. 

Dar continuidade à realização de consultas por TeleSaúde nas áreas da medicina 
interna; cardiologia; pediatria e cirurgia geral.  

Celebrar protocolos de colaboração entre o Hospital e, em particular, as USF´s 
do concelho de ovar. 

Contribuir ativamente para a consolidação do Projeto SLS Ovar. 

Ação II - Manutenção da 
linha de produção 
complementar da RNCCI 
na tipologia 
Convalescença 

Dar continuidade à realização de reuniões conjuntas entre as equipas de gestão 
de doentes. 

Renovar o processo de acreditação da Unidade de Convalescença pelo programa 
da DGS. 

Ação III - Melhoria da 
articulação entre o 
Hospital e a comunidade 

Apoiar a continuidade do projeto InOvar XXI. 

Participar ativamente nas reuniões da Rede Social. 

Participar ativamente nas iniciativas da comunidade no âmbito da saúde e da 
literacia em saúde. 

Apoiar as corporações de bombeiros na promoção da saúde dos seus operacionais. 

EIXO 6 
SUSTENTABILIDADE 
ECONÓMICO 
FINANCEIRA 

Ação I – Economia de 
escala 

Promover adesão a processos de agregação. 

Ação II – Prestadores de 
serviço 

Maior programação e controlo da atividade, ajustada às necessidades da 
atividade assistencial, dos prestadores de serviço. 

Ação III – Combate ao 
desperdício 

Implementação de estratégias de maior controlo dos consumíveis 
(administrativos e médicos). 

Ação IV – Planeamento das 
aquisições 

Realização de um planeamento das aquisições atempado, que permitam a 
redução do nº de interações com fornecedores (medicamentos, serviços, entre 
outros). 

Ação V – Residência 
interna 

Promover ajustamento de horários que permitam reduzir o nº de horas 
extraordinárias associadas a residência interna e prevenção. 

EIXO 7 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL  

Ação I - Proteção 
ambiental e de auto-
sustentação, no âmbito da 
eficiência energética e da 
diminuição de resíduos 

Desenvolver ações de sensibilização/formação aos profissionais. 

Ação II - Dotação da 
climatização no 
internamento 

Equipar o serviço de Medicina Interna com instalação de aparelho de ar 
condicionado e colocação de caixilharia dupla nas janelas da ala norte. 
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EIXO AÇÃO DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

Ação III - Assegurar a 
implementação do Plano 
de Energia e Baixo 
Carbono do Ministério da 
Saúde 

Manter a campanha de sensibilização aos profissionais e utentes, utilizando o 
material a disponibilizar pela ACSS no âmbito do Plano de Energia e Baixo 
Carbono do Ministério da Saúde. 

Ação IV - Sustentabilidade 
ambiental 

Certificação energética do edifício, que permitirá ao HFZ-Ovar a candidatura em 
sede de Portugal 2020 para equipamentos e medidas de melhoria energética e, 
consequentemente, da sustentabilidade ambiental. 

Ação V- Redução do 
consumo de papel e 
consumíveis 

Aprofundar a execução do projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel. 

EIXO 8 - 
PROMOVER A 
PARTICIPAÇÃO 
ATIVA DO CIDADÃO 

Ação I - Dinamizar o papel 
do Provedor do Utente 

Dar continuidade às visitas do Sr. Provedor aos doentes. 

Ação II - Projeto 
CIDADÃO.HOSP 

Dinamização do projeto CIDADÃO.HOSP, para apoio dos cidadãos no acesso às TIC 
e a serviços eletrónicos de saúde. 

Realização de ações na comunidade de promoção da literacia digital. 
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8. ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

Sempre em consonância com as orientações/objetivos nacionais definidos pela Tutela e atendendo ao 

cenário atual e previsional da procura, o HFZ-Ovar tem como objetivo não comprometer a sua 

sustentabilidade económica, pelo que a atividade assistencial prevista para o exercício de 2021 encontra-

se vinculada a pressupostos fortes de investimento nos recursos humanos. Para o efeito, o HFZ-Ovar tem 

vindo a reforçar o seu Mapa de Pessoal, tendo procedido à colocação de novos profissionais, em especial 

na carreira médica, nomeadamente de medicina interna, permitindo ao Hospital olhar com maior 

segurança para a possibilidade de desenvolver novos desafios de resposta efetiva junto da população da 

região.  

Face ao que antecede, a atividade assistencial prevista para o exercício de 2021, encontra-se enquadrada 

pelos seguintes pressupostos: 

 Dar continuidade à adequação da oferta de cuidados às necessidades da população que o HFZ-

Ovar serve, aumentado em 10% a produção face ao ano de 2020; 

 Continuar a apostar na cirurgia de ambulatório como área prioritária do desenvolvimento das 

atividades de prestação de cuidados de saúde; 

 Melhorar a acessibilidade e reduzir as Listas de Espera para Consulta (LEC), em particular as 

associadas ao programa CTH, agilizando os tempos associados à realização de MCDT; 

 Contribuir para reduzir a Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), através do desenvolvimento de 

programa de produção adicional interna (SIGIC), promovendo a eficiência global do sistema 

através da otimização da gestão da Lista de Inscritos e dos recursos afetos; 

 Aumentar a capacidade de internamento em enfermaria de Medicina Interna e na Unidade de 

Hospitalização Domiciliária; 

 Assegurar o desenvolvimento de focos de excelência clínica, concretamente em cirurgia de 

ambulatório, bem como potenciar outras áreas de intervenção. 

 

Acresce referir que estão em curso alguns projetos de grande relevância para a resposta do hospital, 

implementados anteriormente, cuja consolidação estará na lista de prioridades para 2021, 

designadamente: 

 

a) Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 

Promover a continuidade e reforço da implementação de consulta externa para doentes com 

patologia avançada/terminal da comunidade de Ovar e pela formação/capacitação dos 

profissionais de saúde hospitalares nas abordagens paliativas. 
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b) Linha Verde Pneumonia 

Facilitar, em particular no período de contingência da Gripe, a comunicação operacional entre 

as Unidades de Saúde do Concelho de Ovar, disponibilizando apoio de radiologia, análises clínicas 

e avaliação clínica de Medicina Interna e Pediatria. É objetivo destes serviços que os doentes com 

Pneumonia ou Bronquiolite não tenham que ser encaminhados para o Serviço de Urgência do 

CHEDV e possam, antes, ser orientados para domicílio, devidamente medicados, ou em caso de 

necessidade, sejam internados no Serviço Medicina Interna do HFZ-Ovar. 

 

c) Tele Saúde  

Reforçar a implementação, com todas as USF’s do Concelho de Ovar, das consultas de Tele Saúde 

nas especialidades de Medicina Interna, Pediatria, Cirurgia Geral e Cardiologia, e posterior 

alargamento a todas as outras especialidades existentes no HFZ-Ovar. Pretende-se, igualmente, 

reforçar a consulta através da plataforma RSE Live, diretamente junto dos próprios utentes. 

 

d) Unidade de Hospitalização Domiciliária 

Dar continuidade sustentável ao serviço e assegurar o seu acompanhamento e monitorização, 

tendo como objetivo analisar a possibilidade de aumentar o número de camas em 2021, tendo 

em conta as necessidades existentes, a equipa associada e os recursos alocados. 

 

e) Equipa de Vigilância e Prevenção da Infeção de Legionella 

Assegurar que a equipa designada para esta atividade, constituída por uma médica e uma 

enfermeira do PPCIRA e por um elemento da equipa de Gestão do Risco, tenha como missão 

elaborar um regulamento em que constem todos os procedimentos necessários à prevenção da 

infeção por Legionella. Terá como objetivos o reforço da monitorização sistemática do 

cumprimento das medidas e o planeamento das intervenções necessárias em caso de infeção. 

 

f) HFZ-Ovar livre de fumo de tabaco 

No seguimento do Despacho n.º 7432/2018, de 6/8/2018 (SNS livre de fumo de tabaco), 

constituiu-se no HFZ-Ovar uma Comissão de trabalho com vista a desencadear ações internas 

conducentes a atingir os objetivos preconizados no diploma. Foi criada a Consulta de 

Desabituação Tabágica para profissionais, que será alargada em 2021 ao exterior. 

Pretende dar continuidade à campanha de informação e de educação para a saúde para os 

profissionais relativamente aos malefícios decorrentes do consumo de tabaco, promovendo a 

adesão à Consulta de desabituação tabágica para os profissionais e para o exterior. 

 

g) Novas respostas na consulta externa  

Numa estratégia de crescimento da carteira de serviços de saúde, tal como ocorreu nas consultas 

de geriatria, doenças autoimunes e deglutição, continuar a desenvolver junto dos profissionais, 

em particular dos novos médicos colocados no Hospital, a criação de novas respostas, neste caso 
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no contexto da consulta externa, tais como consulta de risco cardio-vascular, hepatologia, 

fisiatria de intervenção, entre outros. 

 

h) Gestão COVID 

Permitir uma gestão sistemática da resposta à incidência COVID, enquadrada no Plano de 

Contingência aprovado e pelo robustecimento sistemático da segurança de utentes e 

profissionais. 

 

Deste modo, as ações a desenvolver, pelo HFZ-Ovar, no âmbito dos projetos acima identificados, 

prosseguem os seguintes objetivos: 

 Favorecer políticas inclusivas, em estreita articulação com o serviço social, dinamizador da 

responsabilidade das famílias na integração do doente, ao mesmo tempo libertadores de camas 

hospitalares necessárias a outros utentes;  

 Referenciar em rede de políticas inclusivas, quer da comunidade ou de mediação para entidades 

especializadas como apoio à vítima, apoio de reinserção social ou de SICAD; 

 Orientar internamente, com afetação de recursos, para poder obter melhores resultados em 

saúde, ganhos em saúde, em processos e objetivos e seus modelos de contratação, quer interna 

quer externa. 
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8.1. Atividade Assistencial Prevista 

A atividade assistencial prevista para 2021, registada no Plano Estratégico submetido à tutela, ainda que 
não consubstanciado numa contratualização formal com a ARS_Centro e, portanto, indicativa, orientar-
se-á pelos seguintes indicadores: 
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9. PLANO DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO 

De acordo com as orientações estratégicas definidas, o plano de investimentos insere-se na estratégia de 

reforço e desenvolvimento das capacidades operacionais do HFZ-Ovar, tendo em vista o incremento da 

oferta e da qualidade da prestação de cuidados de saúde aos doentes, subordinando-se às seguintes 

orientações e objetivos: 

 Viabilizar a remodelação/modernização das instalações e equipamentos afetos a atividades 

assistenciais da prestação de cuidado no HFZ-Ovar; 

 Melhorar as condições de conforto e humanização do espaço hospital, especialmente nos que 

dizem respeito ao acolhimento, tratamento ou internamento de doentes; 

 Garantir a modernização, inovação e desenvolvimento de sistemas de informação e de gestão do 

HFZ-Ovar; 

 Garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental. 

 

9.1. Quadro de Investimentos 

Designação do Projeto Total do 
Investimento 

Estimado 
para 2021 

Remodelação e ampliação do bloco operatório 2 473 863,17 2 400 000,00 

Apetrechamento do Bloco Operatório  750 000,00 750 000,00 

Climatização serviços de internamento (1º e 3º piso) - 
instalação ar condicionado 300 000,00 300 000,00 

Isolamento janelas dos serviços de internamento - lado norte 
(1º, 2º e 3º pisos) e Renovação do telhado e impermeabilização 
de coberturas 

150 000,00 150 000,00 

Remodelação do parque informático 300 000,00 100 000,00 

Reabilitação do Arquivo geral, sala de formação, gabinete Liga 
Amigos do HFZ, gabinetes de trabalho 

250 000,00 250 000,00 

Obras várias de beneficiação, reabilitação, limpeza e aumento 
de eficiência energética 300 000,00 300 000,00 

Aproveitamento da estrutura do piso 0 no edifício do Bloco 
Operatório. 

300 000,00 300 000,00 

SAMA 3 - Hospital Do Futuro: O foco no utente (POCI-02-0550-
FEDER-044023) 521 204,00 521 204,00 

Reabilitação dos Serviços Farmacêuticos e Laboratório de 
Patologia Clínica 100 000,00 100 000,00 

SAMA 2 - Hospital do Futuro: A interoperabilidade digital (POCI-
05-5762-FSE-000265) 

659 675,01 608 831,05 

Rx Portátil para internamento 100 000,00 100 000,00 

Monoblocos para instalação da Unidade de Aprovisionamento e 
Património 

90 000,00 90 000,00 
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9.2. Orçamento Económico 

 

Em total respeito pelos princípios da atividade financeira e atendendo à atual conjuntura económica, o 

HFZ-Ovar apresenta para 2021, um orçamento que tem subjacente os princípios de economia, eficiência 

e eficácia na utilização dos recursos. Desta forma, a previsão orçamental relativa a gastos e rendimentos 

para 2021 é consubstanciada nos quadros infra reproduzidos:  

Demonstração de Resultados – Gastos 2020 2021 

60 - Transferências e subsídios concedidos 0 0 

61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1 142 000 1 197 000 

62 - Fornecimentos e serviços externos 3 010 500 2 926 500 

63 - Gastos com o pessoal 6 056 200 6 267 700 

64 - Gastos de depreciação e de amortização 180 000 200 000 

65 - Perdas por imparidade 0 0 

66 - Perdas por reduções de justo valor 0 0 

67 - Provisões do período 0 0 

68 - Outros gastos e perdas 16 300 13 800 

69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos 0 0 

TOTAL Geral 10 405 000 10 605 000 

 

Demonstração de Resultados - Rendimentos 2020 2021 

70 - Impostos, contribuições e taxas 116 500 111 000 

71 - Vendas 0 0 

72 - Prestações de serviços e concessões 793 000 907 500 

73 - Variações nos inventários da produção 0 0 

74 - Trabalhos para a própria entidade 0 0 

75 - Transferências e subsídios correntes obtidos 8 986 414 9 039 922 

76 - Reversões 0 0 

77 - Ganhos por aumentos de justo valor 0 0 

78 - Outros rendimentos e ganhos 533 000 120 000 

79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0 0 

TOTAL Geral 10 428 914 10 178 422 

Resultados antes de depreciação e gastos de financiamento (EBITDA) 203 914 -226 578 

Resultados Operacionais (antes de gastos de financiamento) 23 914 -426 578 

Resultado Líquido do Período (antes de imposto) 23 914 -426 578 

Resultado Líquido do Período 23 914 -426 578 
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10. MEDIDAS DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, estipula que o Plano de Atividades deve contemplar, em 

capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa que o serviço se propõe desenvolver, 

nomeadamente as relativas à desburocratização, qualidade e inovação. Para o efeito, abaixo se 

identificam os Projetos em curso e em consolidação no ano de 2021. 

 

10.1. Implementação do Projeto HOSP: Hospital de Ovar sem Papel 

No âmbito da ENESIS 2020 – Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação de Saúde que 

implementa um conjunto de iniciativas, designadamente a “Desmaterialização dos registos e processos 

no SNS até 2020 (SNS sem Papel 2020)”, surgiu o projeto HOSP: Hospital de Ovar em Papel que pretende, 

em termos gerais, tornar o HFZ-Ovar um hospital público integrado no SNS, referência em matéria de 

desmaterialização de registos e processos, ao mesmo tempo que vislumbra reformular todo o processo 

participativo do utente, criando condições para o Hospital do Futuro.  

O Projeto teve como objetivo principal identificar os processos de trabalho e respetivos fluxos de 

informação, ainda suportados em papel que podiam/deviam ser alvo de desmaterialização ou 

simplificação administrativa.  

É objetivo estratégico do atual CD desenvolver um processo de certificação EMRAM da HIMSS que permitirá 

continuar a reajustar um conjunto de processos por forma a beneficiar o utente para, assim, incrementar 

o seu índice de satisfação, ao mesmo tempo que se garante uma melhoria significativa na eficiência dos 

processos internos, quer no âmbito da ação médica, quer no âmbito da componente administrativa. 

Acresce referir que o HFZ-Ovar foi o primeiro hospital a aderir a este desafio, que se encontra em fase 

de expansão e consolidação, sendo determinante a sua prossecução em 2021. 

Os objetivos do Projeto HOSP, em traços gerais são os seguintes: 

 Atingir o estado de “Hospital Sem Papel”, um compromisso com a iniciativa SNS sem Papel 2020; 

 Apoiar os profissionais de saúde na desmaterialização de registos e processos; 

 Envolver os cidadãos na utilização de serviços e informações de saúde pela via eletrónica; 

 Aumentar a eficiência, qualidade e segurança da prestação de cuidados no Hospital; 

 Concretizar a realização de consultas através de TeleSaúde. 

Para a concretização deste projeto, o foco de atuação do HFZ-Ovar tem sido direcionado para a 

reengenharia de processos do Hospital, conciliando, desta forma, dois objetivos ambicionadas pela tutela: 

SNS sem Papel (desmaterialização e transformação digital) e foco no utente e na melhoria da sua 

experiência junto do SNS. 

Por outro lado, tendo em vista o intento da transformação digital e indo ao encontro da estratégia 

nacional em matéria de modernização e simplificação administrativa, o HFZ-Ovar encontra sentido de 
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oportunidade na adesão a diferentes programas operacionais promovidos pelo Sistema de Apoio à 

Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA2020). Através do acesso a fundos 

comunitários, tem sido capaz de melhorar, continuamente, a prestação dos cuidados e da robustez dos 

processos, tornando-se uma referência no contexto do desenvolvimento e da modernização administrativa 

na saúde no contexto do SNS, estratégia esta que será continuada em 2021 e no futuro. 

 

10.2.  “Hospital do Futuro – Interoperabilidade Digital” 

Através do projeto em apreço, o HFZ-Ovar tem como objetivo definir o seu modelo organizacional de 

forma a garantir processos que se adequam à procura de serviços e que estejam alinhadas com as novas 

necessidades face à transformação que está em marcha. Para o efeito estão a ser operacionalizados os 

seguintes objetivos: 

 Garantir a desmaterialização de processos clínicos estratégicos à operação; 

 Garantir a interoperabilidade e segurança dos sistemas de informação. 

 

10.3.  “Hospital do Futuro – Foco no Utente” 

Este Projeto tem como objetivo principal transformar o modelo de oferta atual do HFZ-Ovar num modelo 

de oferta com centralidade no utente. Através de uma comunicação simplificada e otimizada entre 

utentes e profissionais de saúde, garante condições de se assumir como referência no contexto da 

modernização administrativa, apresentando uma estrutura de custos equilibrada e plenamente justificada 

pelos benefícios que visa alcançar. 

 

10.4. Projeto Health Medical Response and Information Exchange (HMR-IE) 

Em linha com a estratégia de inovação e modernização que se tem vindo a imprimir, à nossa escala, o 

HFZ-Ovar foi convidado a integrar um consórcio para o desenvolvimento de um projeto de Investigação e 

Desenvolvimento, com a WINNING e o Instituto Pedro Nunes, designado de Health Medical Response and 

Information Exchange (HMR-IE). Tem como objetivo principal desenvolver um modelo holístico e 

interoperável, entre sistemas, que permita um fluxo constante de partilha de informação clínica em três 

cenários: Respond, Recover e Thrive como resposta ao COVID19.  

Em traços, gerais, pretende-se desenvolver um modelo assente em inteligência artificial que procura, 

através de dados do histórico clínico e outras informações carregadas pelos profissionais de saúde, gerar 

modelos de apoio de decisão clínica para os profissionais para doentes COVID19. 
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