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Notas explicativas às demonstrações financeiras 

A publicação do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, veio aprovar o novo Sistema de 

Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), o que implicou a revogação do POCP e 

restantes planos setoriais em vigor, no exemplo do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ – Ovar), o 

POCMS. 

O normativo em apreço seria de aplicação obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2017, tendo sido 

sucessivamente adiada por motivos de índole operacional, a sua plena entrada em vigor. 

O Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, sem prejuízo das entidades piloto cuja aplicação se iniciou 

a partir de 1 de janeiro de 2016, estabeleceu o dia 1 de janeiro de 2018 como a data de produção de efeitos, 

aproveitando ainda para definir a obrigação de elaboração de uma estratégia de disseminação e 

implementação do SNC-AP no ano de 2017 por todas as entidades que integram as administrações 

públicas. 

Neste sentido, o ano de 2018 representou o período de relato em que a entidade aplicou pela primeira vez 

o SNC-AP, sendo de destacar os seguintes fatos que, podendo ter alterado a posição da instituição, não 

foram alguns deles materialmente relevantes. Relembrando: 

a) Ao nível do património os movimentos ocorridos em termos líquidos foram residuais, num montante 

global de 48.918,58 euros conforme mapa dos Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis daquele 

exercício. Tais variações refletiram o reconhecimento de novos ativos fixos intangíveis e o 

desreconhecimento de ativos intangíveis, por se entender que os mesmos deveriam ter sido registados 

em custos, no novo normativo gastos, no exercício em que ocorreram. 

b) Os valores inscritos até 31 de dezembro de 2017, ao abrigo do POCMS, na rubrica 2745 - Subsídios para 

investimentos, no montante de 101.735,68, foram, com a transição para o novo normativo legal o 

SNC_AP, transferidos em sede de balanço de abertura, para a rubrica 5931 - Transferências e Subsídios 

para a aquisição de ativos depreciáveis. Contudo, atendendo a que já decorreram mais de 5 anos do 

término dos referidos projetos entende-se que não existirá a possibilidade de devolução das verbas 

arrecadadas, pelo que o referido montante transitou para a rubrica 561 - Resultados transitados de 

exercícios anteriores. 

c) Os montantes inscritos na rubrica 27211 – Custos Diferidos em Imobilizações Corpóreas (rubrica 

POCMS), no montante de 119.582,34 euros, relativo a custos em edifício de propriedade alheia, que 

em sede de SNC-AP se encontravam registados na rubrica 2819 – Outros Gastos a Reconhecer, foram 
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transferidos no final de 2018 para a rubrica 561 - Resultados transitados de exercícios anteriores, por 

se entender que neste novo normativo os mesmos seriam tratados diretamente como gastos. 

d) Na rubrica 453 – Ativos Fixos Tangíveis em curso existia um montante de 525.500,59 euros relativos a 

obras de remodelação encetadas pela ARS Centro, e inscritas nesta rubrica por indicação da mesma. A 

instituição requereu várias instruções, quer à tutela quer à ARS Centro, de quais os procedimentos 

contabilísticos a adotar para a sua transferência para imobilizado definitivo ou para custo, ainda no 

âmbito do POCMS. Da ausência de resposta, e decorridos cerca de 20 anos entende-se que 

independentemente do cenário adotado, as mesmas estariam, ou praticamente amortizadas ou 

registadas em custos de exercícios anteriores, designados gastos no novo normativo contabilístico. 

Neste sentido tal montante foi transferido para a rubrica 564 – Ajustamentos de transição para o SNC-

AP. 

No âmbito das divulgações exigidas nas NCP 1, o presente documento constitui assim uma compilação das 

principais notas explicativas das demonstrações financeiras, para o período de relato de 01/01/2019 a 

31/12/2019.  

As notas relativamente às quais se considera não existir informação que justifique a sua divulgação não serão 

utilizadas, mantendo-se, contudo, o número de ordem das efetivamente utilizadas.  

 

1 — Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 

1.1 Identificação da entidade, período de relato 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ – Ovar), contribuinte número 501 510 150, com sede na Av. 

Dr. Nunes da Silva, com o código da classificação orgânica – 121032600, é tutelado pelo Ministério da 

Saúde.  

O HFZ – Ovar é um instituto público, pertencente à rede de hospitais do SNS, desde a entrada em vigor da 

Lei nº56/79, de 15 de setembro que criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), reiterado pelo Decreto-Lei nº 

18/2017, de 10 de fevereiro. Esta instituição integra a rede de hospitais do SNS e, através da sua Unidade 

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

O regulamento interno da instituição foi revisto, nos termos da alínea g) do artigo 6.º dos Estatutos dos 

Hospitais do Setor Público Administrativo, constantes do anexo IV do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de 

fevereiro, pelo Conselho Diretivo, homologado pela Senhora Ministra da Saúde em 31 de janeiro de 2020. 
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O período de relato incluído nas presentes demonstrações financeiras reporta-se ao exercício de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

 

1.2 Referencial contabilístico e demonstrações financeiras 

O referencial contabilístico adotado pela instituição foi o SNC-AP não tendo sido derrogadas quaisquer 

disposições nele inscritas. 

 

1.3 Caixa e depósito  

 

Os valores em caixa e depósitos bancários totalizavam, em 31 de dezembro de 2019, um montante global 

de 357.548,20 euros, distribuídos por caixa no valor de 29.870,52 euros e depósitos juntos da Agência de 

Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. no valor de 327.677,68 euros 

 

2 — Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

As principais políticas contabilísticas adotadas pela instituição, na preparação das demonstrações 

financeiras de 2019, são as abaixo mencionadas, não tendo sido reconhecidos erros materiais relevantes, 

relativos a exercícios anteriores. 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando 

como base o custo histórico. 

O Conselho Diretivo entende que as demonstrações financeiras e as notas que se seguem asseguram uma 

adequada apresentação da informação financeira, atentas algumas das dificuldades sentidas a nível 

Quadro 1. Desagregação de Caixa e Depósitos à ordem
u.m: €

Conta 2019 2018

Caixa 29 870,52 30 148,94
Depósitos à ordem 327 677,68 327 986,30
   IGCP - 4077 327 677,68 327 986,30

Total de caixa e depósitos 357 548,20 358 135,24
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institucional e mesmo nacional da implementação do novo normativo legal, o SNC-AP, nas instituições do 

Serviço Nacional de Saúde. 

Na instituição, a mudança de políticas contabilísticas não teve impactos materialmente relevantes. 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão 

descritas de seguida. 

 

2.1. Bases de mensuração 

As bases de mensuração seguidas na preparação das demonstrações financeiras são as a seguir descritas 

para cada umas das principais grandezas: 

 

a) Ativos fixos tangíveis 

Mensuração inicial - um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui: 

• Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após 

dedução de descontos comerciais; 

• Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como 

desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação 

das máquinas e de instalações; 

• Estimativa inicial dos custos de desmantelamento; 

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou 

ambientais que não tragam influxos adicionais pois sem eles o bem pode não entrar em funcionamento, 

logo não irá gerar quaisquer influxos. 

Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada 

como segue: i) bens imóveis — ao valor patrimonial tributário (VPT); ii) outros ativos tangíveis — ao custo 

do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de mercado. 

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em que 

for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o passivo for 

reduzido o rendimento é reconhecido). 
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No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é 

reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido (conta 

59). 

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no 

tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro 

efetivo. 

Quando são transferidos ativos a título gratuito e temporário para outra entidade, é debitada a conta 597 

— Transferência de ativos. Quando da devolução do ativo, esta conta é creditada. Qualquer diferença entre 

o valor do bem transferido e o valor do bem recebido é registada na conta 56 de resultados transitados.  

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não 

monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se: 

• A transação com contraprestação não tiver substância comercial. 

• O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com 

fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido. 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o 

justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

Mensuração subsequente - Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos 

a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.  

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão definidos 

em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de revalorização 

menos a depreciação subsequente acumulada. 

Custos subsequentes - o tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve 

ser o seguinte: 

• Custos de assistência técnica corrente — reconhecer como custos do exercício;  

• Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares — os respetivos custos devem 

adicionar-se a quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos; 

• Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) — 

os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a 

quantia escriturada da anterior inspeção. 
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Vida útil - a vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta: 

• A utilização esperada do ativo, que a avaliada por referência a capacidade ou a produção física 

esperada; 

• O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado 

e manutenção do ativo); 

• A obsolescência técnica e comercial; 

• Os limites de natureza legal ou outra sobre o use do ativo; 

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo 

em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que 

tenham a mesma vida útil. 

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos 

em conjunto. 

As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador 

Complementar. 

 

Método de depreciação - o método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios 

económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das 

quotas constantes aplicando duodécimos. 

Valor residual - a quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A 

estimativa do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial 

é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, tal como previsto na NCP 2.  

E presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, 

imaterial no cálculo da quantia depreciável. 

ATIVOS TANGIVEIS Taxas

Edificios e outras construções 5% a 10%
Equipamento básico 12,5% a 33,33%
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo 12,5% a 25%
Outros 12,5% a 33,33%
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Imparidade - sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo 

quanto sua imparidade. 

A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia 

recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve 

ser reconhecida imediatamente nos resultados. 

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, 

a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, 

isso for exigido por uma outra NCP. 

O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia 

escriturada revista do ativo. 

Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por 

imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia 

recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados. 

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda 

por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação 

/ amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores. 

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação / amortização ou o valor residual deve 

ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo. 

Desreconhecimento - um ativo fixo tangível é desreconhecido quando: 

• Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); 

• For permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço. 

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer: 

• Por venda — aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens. 

• Por celebração de uma locação financeira — aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar 

uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação.  

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a 

diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos 
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nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) 

no período do abate ou alienação. 

Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida 

inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o 

preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o 

modelo do juro efetivo. 

 

b) Ativos Intangíveis 

Mensuração inicial - um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo (ou justo valor se for adquirido 

numa transação sem contraprestação) o qual compreende: 

• O preço da compra (que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, 

após dedução de descontos comerciais); 

• Qualquer custo diretamente atribuível para preparação do ativo para o uso pretendido (que inclui 

custos dos benefícios dos empregados, honorários profissionais, custos para testar o funcionamento). 

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não 

monetário por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se: 

• O justo valor do ativo e o justo valor do ativo cedido não possam ser fiavelmente mensurados, situação 

em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido; 

• Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o 

justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente). 

Mensuração subsequente - subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a 

depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável. 

Vida útil - a vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta: 

• O uso esperado do ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerido com eficiência por outro equipa 

de gestão; 

• Os ciclos de vida típicos do produto do ativo e informação pública sobre estimativas de vida útil de 

ativos similares que sejam usados de forma semelhante; 
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• A obsolescência técnica, tecnológica e comercial; 

• A estabilidade do sector em que o ativo opera, nomeadamente alterações na procura do mercado 

para os produtos ou serviços produzidos pelo ativo; 

• Ações esperadas dos concorrentes; 

• O período de controlo sobre o ativo e limites legais ou contratuais sobre o uso do ativo; 

• Se a vida útil do ativo esta dependente da vida útil de outros ativos da entidade; 

A vida útil de um ativo intangível é revista periodicamente em cada data de reporte. O ativo é depreciado 

ao longo da sua vida útil. A eventual alteração da vida útil estimada reflete-se na amortização do exercício 

e em amortizações de períodos futuros. 

A amortização de um ativo intangível não cessa quando o ativo deixa de ser usado, a menos que esteja 

totalmente amortizado ou esteja classificado como detido para venda.  

 

Método de depreciação - o método de depreciação é o das quotas constantes. 

Valor residual - a quantia depreciável de um ativo a calculada após a dedução do seu valor residual. O valor 

residual de um ativo intangível deve assumir-se como sendo zero a menos que: 

• Haja um compromisso de um terceiro para adquirir o ativo no final da sua vida útil,  

• Haja um mercado para esse ativo e o valor residual possa ser determinado com referência a esse 

mercado e seja provável que tal mercado existira no final da vida útil do ativo. 

Imparidade - sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo 

intangível quanto a sua imparidade. 

A quantia escriturada do ativo intangível é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a 

quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade 

que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados. 

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, 

a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, 

isso for exigido por uma outra NCP. 

ATIVOS  INTANGIVEIS Taxas
ATIVOS  INTANGIVEIS 33,33%
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O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia 

escriturada revista do ativo. 

Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por 

imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo intangível para a sua 

quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.  

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo intangível que seja atribuível a uma reversão de 

uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de 

depreciação amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos 

anteriores. 

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação/amortização ou o valor residual deve 

ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo. 

Desreconhecimento - Um ativo intangível é desreconhecido quando: 

• Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); 

• For permanentemente retirado do use e da sua alienação não se esperam benefícios económicos 

futuros ou potencial de serviço. 

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativos intangíveis devem ser determinados 

como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e devem ser 

reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida 

de locação) no período do abate ou alienação. 

Se o pagamento de um ativo intangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida 

inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o 

preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o 

modelo do juro efetivo. 

c) Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente 

todos os riscos e benefícios associados a propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são 

classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da 

forma do contrato. 
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Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor 

presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre 

encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante 

sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período 

da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo a montante 

agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base 

linear.  

 

d) Inventários 

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas, 

o custo médio ponderado. Os inventários finais estão valorizados ao custo médio ponderado, o qual é 

inferior ao valor realizável líquido. Caso a quantia escriturada seja superior ao valor realizável líquido, são 

constituídas perdas par imparidade por forma a que o quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável. 

 

e) Instrumentos Financeiros 

Reconhecimento e mensuração inicial - Um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de 

capital só são reconhecidos quando o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar se torne numa parte contratual 

do instrumento. 

No momento do reconhecimento inicial, os ativos e os passivos financeiros são mensurados ao justo valor. 

Os instrumentos de capital próprio são inicialmente reconhecidos pela quantia de dinheiro recebido ou 

pelo justo valor dos recursos recebidos ou a receber em troca. Se o pagamento for diferido e o valor 

temporal do dinheiro for significativo, a mensuração deverá ser ao valor presente da quantia a receber. 

Os custos de transação dos ativos e passivos financeiros são incluídos no custo de aquisição se esse ativo 

ou passivo não for subsequentemente mensurado pelo justo valor, caso em que são imediatamente 

reconhecidas em resultados do período. 
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Mensuração subsequente - Ativos e passivos financeiros - todos os ativos financeiros são subsequentemente 

reconhecidos ao justo valor, com as alterações de justo valor a serem reconhecidas na demonstração dos 

resultados, com as seguintes exceções: 

• Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não possa ser 

estimado com fiabilidade, bem como os derivados associados, os quais são mensurados ao custo menos 

perdas por imparidade; 

• Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida 

e que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo ou ao custo amortizados 

menos perdas por imparidade e que a entidade designe, no momento inicial, para serem mensurados 

ao custo menos perdas por imparidade; 

• Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para serem 

mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos perdas por imparidade; 

• Ativos financeiros não derivados para serem detidos até a maturidade, os quais devem ser 

mensurados ao custo amortizado; 

Um ativo financeiro pode ser mensurado ao custo amortizado se satisfazer todas as condições: 

• Tem uma maturidade definida; 

• Os retornos para o detentor são em montante fixo, de taxa de juro fixa durante o investimento ou 

taxa variável que seja um indexante típico de mercado ou que inclua spread sobre esse indexante; 

• Não têm nenhuma cláusula que possa implicar perda do valor nominal e do juro acumulado (excluindo 

o risco de crédito); 

Todos os passivos financeiros são subsequentemente reconhecidos ao custo amortizado usando o método 

do juro efetivo ("custo amortizado"), com a seguinte exceção: 

• Passivos financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados ao 

justo valor através de resultado; 

Um passivo financeiro é classificado como detido para negociação se: 

• For suportado principalmente para a finalidade de o recomprar num prazo muito próximo; 
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• Fizer parte, aquando do reconhecimento inicial, de uma carteira de instrumentos financeiros 

identificados, que são geridos em conjunto e para os quais exista evidência de terem recentemente 

proporcionado lucros reais; 

• For um derivado (exceto se for um instrumento de cobertura designado e eficaz); 

Desreconhecimento de Ativos financeiros 

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido apenas quando: 

• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram; 

• A entidade transfere para outra parte todos os riscos e benefícios significativos relacionados com o 

ativo financeiro;  

• A entidade transfere para outra entidade parte dos riscos e benefícios significativos relacionados com 

o ativo financeiro; 

Qualquer diferença entre a retribuição recebida e a quantia reconhecida e desreconhecida deve ser 

incluída na demonstração dos resultados do período da transferência. 

Passivos financeiros - um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) deve ser desreconhecido 

apenas quando este se extinguir, isto e, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, 

cancelada ou tenha expirado. 

Imparidade - para os ativos financeiros, a imparidade é testada quando existem indícios de que um 

determinado ativo possa estar em imparidade. 

O montante a reconhecer de perda por imparidade deverá ser mensurado da seguinte forma: 

• Para ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade é a diferença entre 

a quantia registada e o valor presente (atual) dos fluxos de caixa estimados, os quais devem ser 

descontados com base na taxa de juro efetiva original do ativo financeiro;  

• Para ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade é a diferença entre a quantia 

registada e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a uma taxa de retorno 

de mercado corrente para um ativo financeiro semelhante; 

Reversão - Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, se subsequentemente o valor 

reconhecido como perda por imparidade diminuir e tal diminuição possa estar objetivamente relacionada 

com um evento ocorrido após o reconhecimento da imparidade (como, por exemplo, uma melhoria na 
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notação de risco do devedor), essa perda por imparidade deve ser revertida. A reversão da perda por 

imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados. 

A reversão não poderá resultar num aumento do valor que o respetivo ativo tinha antes de ter sido 

registado a perda por imparidade. 

Quando se verificarem as condições de incobrabilidade que permitam o desreconhecimento dos ativos a 

que respeitem as imparidades, as contas de imparidade são debitadas por contrapartida das 

correspondentes contas da Classe 2. 

Para os investimentos financeiros em participadas cujas ações não sejam negociados publicamente e cujo 

justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados que estejam associados, nestes casos, 

a proibida a reversão das perdas por imparidade. 

 

f) Transferências e subsídios 

Reconhecimento - um subsídio (ou uma transferência) só será reconhecido após existir segurança de que: 

• Serão cumpridas as condições a ele associada; 

• O mesmo será recebido; 

Um subsídio não é reconhecido até que não haja segurança razoável de que a entidade cumprira as 

condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido. 

Subsídios não reembolsáveis - os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e 

intangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente: 

• Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis amortizáveis devem ser imputados 

numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados 

que se pretende que eles compensem; 

• Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis devem ser mantidos nos capitais próprios, 

exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade; 

Subsídios reembolsáveis - os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos. Trata-se de um 

passivo financeiro tal como previsto nos instrumentos financeiros. 
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Um subsídio que inicialmente se tenha considerado não reembolsável e se torne reembolsável será 

contabilizado como uma revisão de uma estimativa contabilística, isto é, terá efeitos prospetivos. 

 

g) Provisões e Passivos Contingentes 

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente: 

• Tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado; 

• É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial 

de serviço para pagar essa obrigação; 

• Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação; 

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente 

à data de relato. A melhor estimativa corresponde a quantia que o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar 

racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa 

data. 

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, 

tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos 

independentes. 

Para efetuar a estimativa, o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar determina o "valor esperado", que é um 

método estatístico que tem em conta todos os possíveis desfechos e as respetivas probabilidades 

associadas. 

 Alternativamente, quando existe um conjunto de desfechos possíveis num intervalo, e cada um dos pontos 

desse intervalo é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto medio do intervalo. 

Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma provisão deve 

ser o valor presente dos dispêndios que se esperam sejam necessários para liquidar a obrigação. Quando 

uma provisão for descontada para o seu valor presente, o valor da provisão irá aumentar em cada ano à 

medida que a provisão mais se aproximar do momento esperado de liquidação. A taxa de desconto a utilizar 

deve ser uma taxa antes de impostos que reflita simultaneamente avaliações correntes de mercado do 

valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do passivo em questão. 

Este aumento no valor da provisão é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração dos 

resultados. 
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As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. 

Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas e 

utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida. 

Se tivermos perante um passivo contingente, o mesmo não é reconhecido. E divulgado, exceto se for 

remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de 

serviço. 

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos 

incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, 

deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.  

 

h) Ativos Contingentes 

Um ativo contingente não é reconhecido. Os ativos contingentes são continuamente avaliados para 

determinar se um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço ocorrerá e o valor do ativo 

pode ser mensurado com fiabilidade. Quando tal alteração ocorre, o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar 

reconhece o ativo e o rendimento relacionado nas demonstrações financeiras desse período. 

Nessa avaliação continua, se o Hospital Dr. Francisco Zagalo determinar que se tornar provável um influxo 

de benefícios económicos ou potencial de serviço, então o ativo contingente que até aqui não era 

divulgado, passa a ser deve ser divulgado nas demonstrações financeiras desse período. 

 

i) Rendimento — Transações com contraprestação 

Uma transação com contraprestação é uma transação na qual a entidade presta um serviço ou entrega um 

bem e em troca recebe um valor aproximadamente igual ao bem que entregou ou ao serviço que prestou. 

O rendimento inclui apenas os influxos brutos de benefícios económicos ou potencial de serviços recebidos, 

e é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. 

Se a retribuição for recebida em forma de caixa ou equivalentes, o justo valor corresponde à quantia de 

caixa ou equivalentes de caixa a receber. Se esta retribuição for diferida no tempo, o justo valor será menor 

que o valor nominal, pois terá o efeito da passagem do tempo (desconto). A diferença entre o valor nominal 

e este justo valor é reconhecida como rendimento de juros de forma proporcional ao tempo. 
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Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do ativo 

recebido. 

i.a.  Prestações de serviços 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar presta cuidados de saúde diferenciados em regime de ambulatório 

e internamento. O rendimento de uma prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho da 

transação é possível de ser estimado com fiabilidade. 

i.b.  Vendas de bens 

O rendimento da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições 

seguintes: 

• A entidade tiver transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos 

bens; 

• Na maioria dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a 

transferência do título legal ou com a passagem da posse do ativo para o comprador; 

• A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão a um nível usualmente associado à 

propriedade, nem o controlo efetivo sobre os bens vendidos; 

 

j) Rendimento - Transações sem contraprestação 

Reconhecimento do ativo - O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar reconhece um ativo proveniente de uma 

transação sem contraprestação quando obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um 

ativo e satisfaça os critérios de reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma 

diminuição do passivo (quando, por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos 

provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo é reconhecido como 

rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. 

Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser reduzida a 

quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução. 

Mensuração inicial do ativo - um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser 

inicialmente mensurado pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do 

influxo de recursos para a entidade).  
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k) Benefícios dos empregados 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar reconhece um passivo quando o empregado prestou o serviço em 

troca de benefícios a pagar no futuro e um gasto quando a entidade consumir os benefícios económicos 

decorrentes dos serviços prestados em troca de benefícios dos empregados. Os benefícios aos empregados 

incluem os salários, contribuições para a CGA e Segurança Social, férias anuais pagas e ausências por 

doença pagas. 

 

l) Acontecimentos após a data de balanco 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que 

existam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem 

a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que 

proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço ("non adjusting events" ou 

acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas 

demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

 

m) Especialização de exercícios 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar regista os seus rendimentos e gastos de acordo com a especialização 

do exercício, onde os rendimentos e gastos só reconhecidos à medida que são gerados, 

independentemente do respetivo recebimento ou pagamento. 

 

n) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência a data de relato com base 

no melhor conhecimento existente a data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 

transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão 

ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das 

demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que 
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ocorram posteriormente a data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por 

este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão 

diferir das correspondentes estimativas.   

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas 

foram os seguintes: 

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis; 

b) Análises de imparidade de ativos financeiros; 

c) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados; 

d) Reconhecimento do rendimento associado as taxas; 

e) Especialização das taxas de execução dos projetos cofinanciados 

 

3 — Ativos intangíveis 

Com vista à divulgação para cada classe de ativos intangíveis, no caso do hospital, não gerados 

internamente, é produzido mapa para o Tribunal de Contas disponibilizado pelo setor de património, com 

alguns dos requisitos associados, a saber: as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas em cada bem; 

os métodos de amortização usados para ativos intangíveis; a quantia bruta escriturada e qualquer 

amortização acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no final do período, 

entre outros. 

Não existe qualquer ativo intangível individual que seja material nas demonstrações financeiras da 

entidade. 

Não existem ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação e inicialmente 

reconhecidos pelo justo valor. 

Não existem ativos intangíveis contabilizados por quantias revalorizadas. 

A entidade não despendeu de verbas para a pesquisa e desenvolvimento. 

Os ativos intangíveis totalmente amortizados que estão ainda em uso constam do mapa anteriormente 

referido. 
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Não existem ativos intangíveis significativos controlados pela entidade, mas não reconhecidos como ativos 

porque não satisfizeram os critérios de reconhecimento da respetiva norma. 

Assim, nos termos dos mapas a reportar na prestação de contas de 2019, apresentam-se de seguida os 

mapas constantes do manual da Unileo e/ou solicitados pelo Tribunal de Contas. 

 

 

 

 

 

Quadro 3.1 - Ativos fixos intangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas
u.m: €

Quantia 
Bruta

Amortizações 
Perdas por 
Imparidade

Quantia 
Escriturada

Quantia 
Bruta

Amortizações 
Perdas por 
Imparidade

Quantia 
Escriturada

Ativos intangíveis de domínio público património histórico artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 252 133,42 224 744,72 0,00 27 388,70 343 423,70 245 675,92 0,00 97 747,78
Propriedade industrial e intelectual
Outros 46 812,50 27 969,76 0,00 18 842,74 46 812,50 30 310,41 0,00 16 502,09
Ativos intangíveis em curso

Total 298 945,92 252 714,48 0,00 46 231,44 390 236,20 275 986,33 0,00 114 249,87

ATIVOS INTANGIVEIS
Início do período Final do período

Quadro 3.2 - Ativos fixos intangíveis - quantia escriturada e variações do período
u.m: €

Adições
Transferências 

Internas à 
Entidade

Revalorizações
Reversões de 

perdas por 
imparidade

Perdas por 
imparidade

Amortizações do 
Período

Diferenças 
cambiais

Diminuições

Ativos intangíveis de domínio público património histórico artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 27 388,70 237 945,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 931,20 0,00 -146 655,54 97 747,78
Propriedade industrial e intelectual
Outros 18 842,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 340,65 0,00 0,00 16 502,09
Ativos intangíveis em curso

Total 46 231,44 237 945,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 271,85 0,00 -146 655,54 114 249,87

ATIVOS INTANGIVEIS
Quantia 

Escriturada  
Inicial

Quantia Escriturada  
Final

Variações

Quadro 3.2.A - Ativos fixos intangíveis - Adições
u.m: €

Internas Compra Cessão
Transferê

ncia ou 
Troca

Doação, 
Herança, 

Legado ou 
Perdido a 
Favor do 
Estado

Dação em 
Pagamento

Locação 
Financeira

Fusão, Cisão, 
Reestruturação

Outras Total

Ativos intangíveis de domínio público património histórico artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 237 945,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 945,82
Propriedade industrial e intelectual
Outros
Ativos intangíveis em curso

Total 0,00 237 945,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 945,82

ATIVOS INTANGIVEIS

Adições

Quadro 3.2.B - Ativos fixos intangíveis - Diminuições
u.m: €

Alienação a 
Título Oneroso

Transferência 
ou Troca

Fusão, Cisão, 
Reestruturação

Outras Total

Ativos intangíveis de domínio público património histórico artístico e cultural
Goodwill
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador e sistemas de informação 0,00 0,00 0,00 -146 655,54 -146 655,54
Propriedade industrial e intelectual
Outros
Ativos intangíveis em curso

0,00 0,00 0,00 -146 655,54 -146 655,54

ATIVOS INTANGIVEIS

Diminuições
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As diminuições verificadas reportam-se a aquisições no âmbito do SAMA, que haviam sido inicialmente 

classificadas em ativos intangíveis, tendo-se verificado, aquando da apresentação dos respetivos pedidos 

de pagamento, a sua necessidade de reclassificação, por se tratar de fornecimentos e serviços externos. 

 

4 – Acordos de concessão de serviços - concedente 

Não aplicável. 

 

5 — Ativos fixos tangíveis 

Com vista à divulgação para cada classe de ativos tangíveis, no caso do hospital, encontra-se em anexo à 

prestação de contas mapa disponibilizado pelo setor de património, com os vários requisitos associados, a 

saber: as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas; os métodos de amortização usados para ativos 

intangíveis; a quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada (agregada com perdas por 

imparidade acumuladas) no início e no final do período, entre outros, reproduzindo-se de seguida os mapas 

síntese solicitados pelo Tribunal de Contas. 

 

 

Quadro 5.1 - Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas
u.m: €

Quantia 
Bruta

Amortizações 
Perdas por 
Imparidade

Quantia 
Escriturada

Quantia 
Bruta

Amortizações 
Perdas por 
Imparidade

Quantia 
Escriturada

Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Outros
Bens de domínio público em curso

Outros ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 514 556,22 408 254,18 0,00 106 302,04 514 556,22 441 289,36 0,00 73 266,86
Equipamento básico 2 104 863,45 1 983 750,44 0,00 121 113,01 2 191 102,66 2 006 784,63 0,00 184 318,03
Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento administrativo 687 976,32 626 732,63 0,00 61 243,69 739 015,55 667 263,70 0,00 71 751,85
Equipamentos biológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 263 436,82 255 390,53 0,00 8 046,29 264 022,72 257 749,53 0,00 6 273,19
Ativos fixos tangíveis em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 570 832,81 3 274 127,78 0,00 296 705,03 3 708 697,15 3 373 087,22 0,00 335 609,93
Ativos fixos em concessão
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão em curso

Total 3 570 832,81 3 274 127,78 0,00 296 705,03 3 708 697,15 3 373 087,22 0,00 335 609,93

ATIVOS TANGIVEIS
Início do período Final do período



 
 

22 

 

 

 

 

Quadro 5.2 - Ativos fixos tangíveis - quantia escriturada e variações do período
u.m: €

Adições
Transferências 

Internas à 
Entidade

Revalorizações
Reversões de 

perdas por 
imparidade

Perdas por 
imparidade

Amortizações do 
Período

Diferenças 
cambiais

Diminuições

Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Outros
Bens de domínio público em curso

Outros ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções 106 302,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 035,18 0,00 0,00 73 266,86
Equipamento básico 121 113,01 142 459,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 068,69 0,00 -33 185,65 184 318,03
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo 61 243,69 51 356,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 531,07 0,00 -316,97 71 751,85
Equipamentos biológicos
Outros 8 046,29 689,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 359,00 0,00 -103,43 6 273,19
Ativos fixos tangíveis em curso

296 705,03 194 504,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 993,94 0,00 -33 606,05 335 609,93
Ativos fixos em concessão
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão em curso

Total 296 705,03 194 504,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 993,94 0,00 -33 606,05 335 609,93

Quantia Escriturada  
Final

Variações

ATIVOS TANGIVEIS
Quantia 

Escriturada  
Inicial

Quadro 5.2.A - Ativos fixos tangíveis - Adições
u.m: €

Internas Compra Cessão
Transferê

ncia ou 
Troca

Doação, 
Herança, 

Legado ou 
Perdido a 
Favor do 
Estado

Dação em 
Pagamento

Locação 
Financeira

Fusão, Cisão, 
Reestruturação

Outras Total

Terrenos e recursos naturais
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão
Outros ativos fixos tangíveis

Ativos fixos em concessão em curso
Ativos fixos em concessão

Equipamento básico
Outros ativos fixos tangíveis 0,00 142 288,02 0,00 0,00 171,34 0,00 0,00 0,00 0,00 142 459,36

Equipamento de transporte
Outros ativos fixos tangíveis

Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis 0,00 18 165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 191,18 51 356,20

Equipamentos biológicos
Outros ativos fixos tangíveis

Ativos fixos tangíveis em curso
Outros ativos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão
Outros ativos fixos tangíveis

Infraestruturas
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão

Património histórico artístico e cultural
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão

Outros
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Outros ativos fixos tangíveis 0,00 689,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,33

Bens de domínio público em curso
Bens de domínio público património histórico artístico e cultural

Total 0,00 161 142,37 0,00 0,00 171,34 0,00 0,00 0,00 33 191,18 194 504,89

ATIVOS TANGIVEIS

Adições

Internas Compra Cessão
Transferê

ncia ou 
Troca

Doação, 
Herança, 

Legado ou 
Perdido a 
Favor do 
Estado

Dação em 
Pagamento

Locação 
Financeira

Fusão, Cisão, 
Reestruturação

Outras Total

Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão
Outros ativos fixos tangíveis 0,00 161 142,37 0,00 0,00 171,34 0,00 0,00 0,00 33 191,18 194 504,89

ATIVOS TANGIVEIS - RESUMO

Adições
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10 — Inventários 

Os inventários das matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se registados ao custo de 

aquisição, em conformidade com os documentos que suportam a sua compra. 

O método de custeio das saídas, utilizado no exercício de 2019, foi o Custo Médio Ponderado, idêntico aos 

exercícios anteriores. 

A quantia de inventários reconhecida como gasto durante o período encontra-se registada na rubrica 61 – 

Custo das mercadorias e das matérias consumidas. 

 

 

Quadro 5.2.B - Ativos fixos tangíveis - Diminuições
u.m: €

Alienação a 
Título Oneroso

Transferência 
ou Troca

Devolução ou 
Reversão

Fusão, Cisão, 
Reestruturação

Outras Total

Bens de domínio público património histórico artístico e cultural
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Outros
Bens de domínio público em curso

Outros ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 185,65 -33 185,65
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 -316,97 -316,97
Equipamentos biológicos
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,43 -103,43
Ativos fixos tangíveis em curso

0,00 0,00 0,00 0,00 -33 606,05 -33 606,05
Ativos fixos em concessão
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Infraestruturas
Património histórico artístico e cultural
Ativos fixos em concessão em curso

0,00 0,00 0,00 0,00 -33 606,05 -33 606,05

ATIVOS TANGIVEIS

Diminuições

Quadro 10.A - Inventários
u.m: €

Inventários 2019 Quantia Bruta
Imparidade 
Acumulada

Quantia 
Recuperável

Mercadorias
Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 166 550,22 166 550,22
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso

Total 166 550,22 0,00 166 550,22
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13 – Rendimentos de transações com contraprestação 

Uma transação com contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue 

passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de bens, 

serviços ou uso de ativos). Exemplos de transações com contraprestação incluem: i) a compra ou venda de 

bens ou serviços; ou ii) a locação de ativos fixos tangíveis a preços de mercado.  

Neste sentido, apresenta-se em síntese os valores reportados quanto à rubrica 72 – Prestações de Serviços 

e Concessões, sendo de realçar que, o seu principal montante se reparte em atividade de internamento 

(687.674,14 euros) e meios complementares de diagnóstico e terapêutica (168.563,79 euros). 

Em 2018, quanto à rubrica 72 – Prestações de Serviços e Concessões, de realçar que, o seu principal 

montante se repartiu em atividade de internamento (674.961,35 euros) e meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica (179.346,45 euros). 

Quadro 10.A - Inventários
u.m: €

Inventários 2018 Quantia Bruta
Imparidade 
Acumulada

Quantia 
Recuperável

Mercadorias
Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 157 012,65 157 012,65
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso

Total 157 012,65 0,00 157 012,65

Quadro 10 .B - Inventários - movimentos do período
u.m: €

Compras  liquidas Consumos
Variações de 

inventários da 
produção

Perdas por 
imparidade

Reversão de 
perdas por 
imparidade

Outras reduções 
de inventários

Outros aumentos 
de inventários

Mercadorias
Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 157 012,65 1 063 735,85 1 046 870,98 11 557,80 18 885,10 166 550,22
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso

Total 157 012,65 1 063 735,85 1 046 870,98 0,00 0,00 0,00 11 557,80 18 885,10 166 550,22

Quantia 
escriturada final

Movimentos do período

Inventários 2019
Quantia 

escriturada inicial

Quadro 10.B - Inventários - movimentos do período
u.m: €

Compras  liquidas Consumos
Variações de 

inventários da 
produção

Perdas por 
imparidade

Reversão de 
perdas por 
imparidade

Outras reduções 
de inventários

Outros aumentos 
de inventários

Mercadorias
Matérias - primas, subsidiárias e de consumo 117 559,41 1 149 942,59 1 022 848,16 5 134,73 92 775,92 157 012,65
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso

Total 117 559,41 1 149 942,59 1 022 848,16 0,00 0,00 0,00 5 134,73 92 775,92 157 012,65

Inventários 2018
Quantia 

escriturada inicial

Movimentos do período
Quantia 

escriturada final
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14 – Rendimentos de transações sem contraprestação 

Embora os rendimentos recebidos pelas entidades públicas provenham tanto de transações com 

contraprestação como de transações sem contraprestação, a maior parte do rendimento do Governo nos 

seus diferentes níveis e de outras entidades públicas é tipicamente proveniente de transações sem 

contraprestação como, por exemplo: Impostos; e transferências (sejam de caixa ou não) incluindo 

transferências financeiras (correntes e de capital), subsídios, perdão de dívidas, multas e outras 

penalidades, legados, ofertas, doações e bens em espécie e a parte não transacionada em mercado de 

empréstimos bonificados. 

 

 

 

O Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar tem vindo a apresentar várias candidaturas à AMA – Agência para a 

Modernização Administrativa.  

Quadro 13 - Rendimentos com contraprestação
u.m: €

Rendimentos de Transações com Contraprestação
Rendimento do período 

reconhecido
Rendimento do 
período anterior

Prestações de serviços e concessões 877 245,65 861 223,76

Quadro 14  - Rendimentos sem contraprestação 2019
u.m: €

Resultados
Património 

Liquido
Resultados

Património 
Liquido

Impostos, contribuições e taxas 149 444,11

Transferências sem condições - ESTADO 6 326 138,00
Transferências sem condições - ACSS 1 275 000,00
Transferências sem condições - U.E. - SAMA 1 385 276,03 77 596,74 326 039,17 83 640,00 72 296,33

Rendimento do período 
reconhecido em 2019

Quantias por receber
Adiantamentos 

Recebidos
Tipo de Transação

Quadro 14  - Rendimentos sem contraprestação 2018
u.m: €

Resultados
Património 

Liquido
Resultados

Património 
Liquido

Impostos, contribuições e taxas 118 485,85

Transferências sem condições - ESTADO 5 326 138,00
Transferências sem condições - ACSS 1 600 000,00

Tipo de Transação

Rendimento do período 
reconhecido em 2018

Quantias por receber
Adiantamentos 

Recebidos
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Em 2019, encontrava-se em execução a primeira candidatura aprovada, com o código POCI-05-5762-FSE-

000125 no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, cujo objetivo seria o 

reforço/melhoria da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da 

eficiência da administração pública. 

A referida operação pretendeu implementar um sistema de avaliação e monitorização que permitisse a 

obtenção de indicadores institucionais, melhorar o serviço prestado aos utentes, ao mesmo tempo, que 

pretendeu tornar o Hospital Francisco Zagalo de Ovar, a primeira instituição pública no âmbito da saúde, 

sem papel, assegurando a proteção de dados, em conformidade com o novo Regime Geral de Proteção de 

Dados. 

A sua estrutura financeira, num montante global de 567.030,00 euros, cofinanciada em 85% pelo Fundo 

Social Europeu, ou seja 481.975,50 euros. Neste sentido, em 2019 foram efetuados os registos 

contabilísticos descritos para a conta 201 – Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 

obtidos, descritos no Plano de Contas Multidimensional, aprovado Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, a 

saber: i) registo do contrato – 201/2821 e 2822, ii) anulação da condição - cumprimentos do contrato – 

2821 ou 2822 /75 ou 593. 

Com a execução da primeira candidatura ao SAMA 2020, as rubricas de Devedores por transferências e 

subsídios não reembolsáveis contam com um montante de 409.679,17 euros, não existentes em anos 

anteriores.  

 

15 – Provisões, passivos e passivos contingentes 

Em 2019, apesar de existirem processos judiciais em curso com o Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar, uma 

vez que não é expectável que venham a ocorrer exfluxos de recursos no futuro, não foram constituídas 

quaisquer provisões. 
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17 – Acontecimentos após a data de balanço 

As demonstrações financeiras foram autorizadas no primeiro semestre de 2020. Não são conhecidos à data 

quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas demonstrações financeiras a 31 de 

dezembro de 2019. 

Após o encerramento do período ocorreu a nível mundial a pandemia do COVID 19, a qual teve um impacto 

significativo no Concelho de Ovar, uma vez que foi a primeira região do país a necessitar de um cordão 

sanitário, no âmbito do estado de calamidade nacional decretado. Tal acontecimento irá condicionar os 

próximos exercícios uma vez que o Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar é o único hospital do concelho.  

 

18 – Instrumentos Financeiros  

Ativos e passivos financeiros 

 

Quadro 15 - Provisões, passivos e passivos contingentes

Processos em curso

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 233/16.8BEAVR
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 56/17.7BEAVR
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – Processo n.º 204/18.0BEPRT
Tribunal de Guimarães – Inst. Central – 1.ª Sec. Comércio – J3 – Processo n.º 512/10.8TBPVL-C
Ovar – Inst. Central – 2.ª secção de execução – J1 - Processo n.º 5387/10.4TBMTS
Tribunal de Ovar – processo n.º 174/05.4GBOVR
Tribunal de Ovar – processo n.º 820/02.1PAOVR
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 560/18.0BEAVR
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – Processo n.º 347/19.2BEPRT
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 305/19.7BEAVR
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 865/19.2BEAVR
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro – Processo n.º 927/19.6BEAVR

Quadro 18 - Outros Ativos e Passivos Financeiros
u.m: €

Outros Ativos e Passivos Financeiros 2019 2018

Ativos Financeiros
Clientes, contribuintes e Utentes 784 453,33 820 097,96

Total 784 453,33 820 097,96
Passivos Financeiros
Fornecedores 622 866,53 88 935,77
Fornecedores de investimentos 91 685,10 25 528,02

Total 714 551,63 114 463,79
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No que se refere ao Balanço, em 2019 foram individualizados os ativos exigíveis a mais de 12 meses, num 

montante global de 875.359,50 euros, com especial destaque de entidades do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) – 787.025,17 euros, situação não isolada em 2018, pelo que os valores deste período não serão 

diretamente comparáveis em parte com os constantes na coluna de n-1.  

 

Relativamente às Imparidades, no montante inicial acumulado de 129.152,93 euros, relativas 

essencialmente a dívidas de migrantes (considerados outros clientes), as mesmas foram, entretanto, 

assumidas pela ACSS, IP. Neste sentido, e uma vez que existe uma expectativa elevada de recebimento, foi 

efetuada a sua reversão, e não foi considerado qualquer montante para novas imparidades.  

De referir ainda que, a reversão efetuada, no montante de 129.152,93 euros se encontra de acordo com a 

rubrica da demonstração de resultados “Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões). 

 

19 – Benefícios dos empregados  

 

De notar que, quanto à Demonstração de Resultados por Natureza, a destacar que, com a integração de 

vários colaboradores ao abrigo do PREVPAP, um montante relevante de gastos transitou da rubrica de 

Fornecimentos e Serviços Externos para Gastos com o Pessoal. 

23 – Diferimentos  

 

Quadro 18.A - Imparidades
u.m: €

Imparidades acumuladas 2019 2018
Clientes 0,00 129 152,93

Total 0,00 129 152,93

Quadro 19 - Benefícios ao empregados
u.m: €

Gastos com pessoal 2019 2018

Remunerações dos órgãos sociais e de gestão 197 868,73 218 735,31
Remunerações do Pessoal 4 081 585,72 2 976 792,93
Encargos sobre remunerações 952 960,58 716 852,97
Outros 28 793,34 34 256,18

Total 5 261 208,37 3 946 637,39

Quadro 23 - Diferimentos
u.m: €

Diferimentos 2019 2018
Rendimentos a reconhecer 19 102,73 0,00

Total 19 102,73 0,00
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24 – Estado e outros entes públicos  

 

 

26 – Fornecimentos e Serviços Externos  

 

Quadro 24 - Estado e outros entes públicos
u.m: €

Estado e outros entes públicos 2019 2018
Retenção de impostos - trabalho dependente 54 156,00
Retenção de impostos - trabalho independente 53,16 4 583,62
IVA - a pagar 281,85 288,77
Contribuições para sistemas de proteção social 92 367,67

Total 335,01 151 396,06

Quadro 26. A - Fornecimentos e serviços externos
u.m: €

 Fornecimentos e serviços externos 2019 2018

Subcontratos e concessões de serviços
Patologia clínica 64 619,56 43 681,88
Anatomia patológica 20 497,50 21 657,50
Imagiologia
Radiologia convencional 2 164,37 2 787,18
Tomografias axiais computorizadas 62 763,85 45 871,97
Ecografias 45 979,92 43 569,30
Ressonâncias magnéticas 77 635,60 64 333,88
Cardiologia 20 611,34 11 995,09
Medicina nuclear 6 635,72 8 084,78
Gastroenterologia 25 926,54 30 132,72
Pneumologia / Imunoalergologia 1 984,80 2 343,67
Otorrinolaringologia 14 452,84 3 941,48
Neurofisiologia 13 199,40 11 053,40
Urologia 19 777,12 8 190,22
Outros 18 872,00 8 340,70
Medicina física e reabilitação 2 171,00
Unidades terapêuticas de sangue 28 306,10 27 896,00
SIGIC 6 119,23 34 847,93
Aparelhos complementares de terapêutica 750,00 3 100,00

Total 430 295,89 373 998,70
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Quadro 26.B - Fornecimentos e serviços externos
u.m: €

 Fornecimentos e serviços externos 2019 2018

Serviços especializados
Estudos, pareceres e consultoria jurídica 11 662,86
Projetos e serviços de informática 12 546,00 12 960,00
Formação ao pessoal 20 627,00 7 207,18
Serviços Médicos prestados por empresas serviços médicos 168 551,65 260 062,79
Outros serviços técnicos de RH 293 666,73 853 296,65
Serviços de Alimentação 161 071,97 196 904,58
Serviços de Lavandaria 55 733,61 55 852,98
Outros 459 068,31 54 141,33
Publicidade, comunicação e imagem 1 205,87 620,84
Vigilância e segurança 120 352,58 102 189,00
Contratos individuais tarefa 1 677,00
Contratos individuais por avença 13 746,20 18 927,50
Serviços Médicos 174 148,21 144 203,00
Outros 122 417,90 108 274,50
Conservação e reparação de ativos fixos 14,20
Assistência técnica 176 183,30 175 265,47
Outros gastos de conservação e reparação 72 701,91 74 477,55
Outros serviços especializados 154,11
Outros serviços especializados 876,15

Total 1 852 897,39 2 077 891,54

Quadro 26.C - Fornecimentos e serviços externos
u.m: €

 Fornecimentos e serviços externos 2019 2018
Materiais de consumo
Livros e documentação técnica 286,20 420,86
Material de escritório
Outros 201,64 111,73
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação 1 668,79
Outros materiais diversos de consumo 520,67
Energia e fluidos
Eletricidade 79 206,39 83 186,29
Combustíveis e lubrificantes 44 816,69 46 366,23
Água 32 320,86 28 299,03
Deslocações, estadas e transportes
Deslocações e estadas 1 648,50 3 509,74
Transporte de doentes
Transporte de doentes não urgentes
Bombeiros 22 504,26 10 971,30
Empresas transportes doentes 124,65

Total 182 777,98 173 385,85
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De notar que, com a integração de vários colaboradores ao abrigo do PREVPAP, um montante relevante de 

gastos transitou da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos para Gastos com o Pessoal.  

 

27 – Outros Gastos 

 

28 – Outros Rendimentos 

 

Quadro 26.D - Fornecimentos e serviços externos
u.m: €

 Fornecimentos e serviços externos 2019 2018
Serviços diversos
Rendas e alugueres
Renda e alugueres de Edifícios 123 652,29 122 312,00
Outras rendas e alugueres 203,31
Comunicação
Acesso à Internet 1 450,29 994,42
Comunicações fixas de dados 8 751,92 8 299,23
Comunicações fixas de voz 3 740,27 4 303,47
Comunicações móveis 8 887,99 7 424,11
Outros serviços de comunicação 119,92 117,60
Seguros 575,20 703,90
Contencioso e notariado 2 550,00 1 134,00
Despesas de representação dos serviços 500,23 800,55
Limpeza, higiene e conforto 139 618,00 128 914,00
Outros serviços 4 564,51
Outros serviços 8 705,10

Total 298 754,52 279 567,79

Quadro 27 - Outros gastos
u.m: €

Outros gastos 2019 2018

Impostos e taxas 960,97 109,00
Perdas em inventários 11 557,80 5 134,73
Outros gastos e perdas 259 923,77 164 665,42

Total 272 442,54 169 909,15

Quadro 28 - Outros rendimentos
u.m: €

Outros rendimentos 2019 2018

Rendimentos suplementares 57 738,64 65 336,96
Descontos pronto pagamento 1 430,22
Ganhos em inventários 18 885,10 92 775,92
Outros gastos e perdas 151 621,08 4 863,18

Total 228 244,82 164 406,28
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29 – Outras Contas a receber e a pagar  

 

De referir que, as estimativas efetuadas em 2018 com gastos com férias, subsídio de férias e respetivos 

encargos, a pagar em 2019, apresentaram um diferencial de 169.906,93 euros, o que influenciou por um 

lado os gastos do exercício e, cumulativamente, os valores agora constantes em remunerações a liquidar 

em 2020, apuradas à data de 31/12/2019. 

 

30 – Património Líquido  

 

No que se refere às doações ocorridas antes do novo normativo, registadas nas rubricas 5941 – em 

numerário e 5942 – em outros ativos, as mesmas foram regularizadas no exercício de 2019. 

Quadro 29 - Outras contas a receber e a pagar
u.m: €

Outras contas a receber e a pagar 2019 2018
Outras contas a receber 226 422,19 225 323,13

Total 226 422,19 225 323,13
Outras contas a pagar 740 074,64 512 372,73
Outros passivos financeiros 0,00 35 142,35

Total 740 074,64 547 515,08

Quadro 30 - Património Líquido
u.m: €

Rúbrica
Capital / 

Património 
Subscrito

Ações 
(quotas) 
próprias

Outros 
instrumentos 

de capital 
próprio

Prémios 
de 

emissão

Reservas 
legais

Resultados 
Transitados

Ajustamentos 
em Ativos 

Financeiros

Excedentes 
de 

Revalorização

Outras 
Variações 

no 
Património 

Líquido

Resultado 
Liquido

Total do 
Património 

Líquido

Posição no Início do Período 572 128,04 1 164 375,46 197 001,16 -853 106,02 131 584,61 -121 852,73 1 090 130,52
Posição no Fim do Período 572 128,04 1 164 375,46 197 001,16 -974 958,75 81 914,91 -120 011,92 920 448,90
Alterações no Período -121 852,73 -49 669,70 1 840,81 -169 681,62
Transferências e subsídios de capital 72 800,93 72 800,93
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido -121 852,73 -122 470,63 1 840,81 -242 482,55


