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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO DO HOSPITAL 
 

1. Introdução 

 
O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE (adiante designado HDFF, EPE) constitui uma entidade 

pública empresarial, cujos princípios e regras aplicáveis se encontram estabelecidos no Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que veio revogar o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 

dezembro, tem sede social na Gala – Figueira da Foz e número de pessoa colectiva 506 361 527. 

A área de influência direta abrange um total de 112.000 habitantes dos concelhos da Figueira 

da Foz e de Montemor-o-Velho e parcialmente, os concelhos de Soure, Cantanhede, Mira e 

Pombal, sem prejuízo do disposto pelas redes de referenciação hospitalar, no contexto do 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2019 é um instrumento estruturado de planeamento 

e controlo de gestão que permitirá ao Conselho de Administração gerir a atividade hospitalar 

em função das metas e objetivos a alcançar e assegurar de forma sustentada a sua viabilidade. 

Este instrumento foi elaborado tomando por base os Termos de Referência da Contratualização 

de Cuidados de Saúde no SNS para 2019, documento que suporta o processo de 

contratualização, operacionaliza as orientações da Política de Saúde e considera medidas 

transversais às várias entidades do Ministério da Saúde. Na elaboração do Plano de Atividades 

e Orçamento para 2019 foi tido ainda em consideração os pressupostos macroeconómicos e o 

respeito pelas orientações setoriais, objetivos financeiros e restrições orçamentais a vigorar em 

2019, constantes do ofício circular n.º 5487 da DGTF, de 21 de novembro de 2018, com a 

adaptações dadas pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 06 de dezembro de 2018. 

 

As atividades previstas foram definidas com base nas orientações dadas pelo Ministério da 

Saúde, adaptadas à dimensão e complexidade do HDFF, EPE, na procura expressa de cuidados 

de saúde pela população, nos recursos disponíveis e no processo de diagnóstico assente na 

metodologia de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT). 

 

O HDFF, EPE tem assumido claramente um papel de referência na região, pela qualidade e 

diferenciação dos serviços de saúde que presta. Contudo, existe ainda um longo caminho a 

percorrer para que esteja assegurado o seu desenvolvimento sustentável. 

 

Situado numa região de saúde caracterizada por grandes centros especializados como Coimbra, 

Aveiro e Leiria e dotada de infra-estruturas rodoviárias que facilitam a mobilidade da população 

às múltiplas unidades de saúdes públicas e privadas existentes na região, o HDFF deverá 

identificar quais as suas áreas críticas de sucesso e definir linhas estratégicas de atuação em 
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conformidade, que promovam a competitividade e fidelizem o utente. Estas poderão ser 

evidenciadas quer pelo reforço da diferenciação, qualidade e humanização da atividade 

assistencial quer pela melhoria no acesso aos cuidados de saúde, para salvaguarda da oferta de 

serviços atualmente existente. 

 

Estando o HDFF, EPE incluído numa rede de cuidados, é de referir alguns factos que resultaram 

da concretização de uma política de saúde regional ou nacional, mas que tiveram, e ainda têm, 

impactos no desenvolvimento do hospital: 

• Encerramento em 2006 da maternidade do HDFF, EPE que teve e continua a ter repercussões 

no seu modelo assistencial. Apesar do encerramento da maternidade o HDFF, EPE continua a 

ter atividade de ambulatório de obstetrícia, aderiu ao programa de diagnóstico pré-natal, da 

interrupção voluntária da gravidez e mantém o programa de preparação para o parto; 

• Concentração da gestão dos Cuidados de Saúde Primários dos três ACES do Baixo Mondego, a 

partir de dezembro de 2012, num único ACES com sede em Coimbra; 

 

Face ao seu posicionamento e tendo em consideração as oportunidades de melhoria internas e 

externas identificadas, o HDFF, EPE pretende centralizar toda a sua estratégia de atuação sobre 

o utente, na satisfação das suas expetativas e necessidades de saúde, dando uma resposta 

integrada através de uma prestação de serviços multidisciplinar que garanta o respeito pela 

integridade e dignidade dos utentes, otimizando os recursos, garantindo a qualidade e 

efetividade dos cuidados, baseados em princípios de eficácia e eficiência e tendo em vista a 

excelência de cuidados. Simultaneamente, o Hospital terá que encontrar soluções 

complementares às decisões governamentais que permitam garantir a médio prazo a 

sustentabilidade económico-financeira do Hospital. 

O cumprimento destas premissas permitirá criar uma nova dinâmica e estreitar o 

relacionamento e a confiança dos cidadãos no seu Hospital e consequentemente viabilizar o 

futuro desta instituição, que só será possível com o envolvimento dos principais agentes no 

processo de mudança, os nossos profissionais. 

 

Assim sendo, o Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE continuará em 2019 a prosseguir 

esforços no sentido de aumentar os níveis de produção e melhorar o seu desempenho ao nível 

do acesso, qualidade e eficiência. 
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2. Missão, visão e valores 

 

O HDFF, EPE tem por missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em 

articulação com os cuidados de saúde primários e demais hospitais integrados na rede do 

Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os seus recursos humanos e materiais de 

acordo com os princípios de eficácia e eficiência, procurando a melhoria contínua dos cuidados 

tendo em conta as necessidades e as expetativas dos utentes. 

 

Na região o HDFF presta cuidados de saúde diferenciados e de qualidade e pretende ser auto-

sustentável económico-financeiramente. 

 

O HDFF, EPE pretende ser um Hospital de referência na região pela prestação de cuidados de 

saúde diferenciados e de qualidade e auto-sustentável económico-financeiramente, com 

urgência médico-cirúrgica. 

 

No cumprimento da sua missão, o HDFF, EPE e os seus profissionais perfilham os seguintes 

valores e princípios: 

a) Respeito pela dignidade humana, diversidade cultural e pelos direitos dos utentes; 

b) Universalidade no acesso a cuidados de saúde e equidade no tratamento; 

c) Primazia à pessoa do utente; 

d) Honestidade, sinceridade e franqueza no relacionamento com os utentes, seus familiares e 

entre os profissionais; 

e) Elevados padrões de humanização, qualidade e competência técnica e científica dos serviços 

prestados; 

f) Espírito de equipa, integridade, confidencialidade, privacidade e cordialidade; 

g) A mudança como motor do desenvolvimento, focada nos seus profissionais; 

h) Eficácia e eficiência na utilização de todos os recursos ao seu dispor; 

i) Respeito pela tradição histórica e cultural do HDFF, EPE assumindo cada profissional o dever 

de contribuir positivamente para o seu engrandecimento; 

j) Responsabilidade social; 

l) Respeito pelo ambiente. 
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3. População Residente da Área de Atração 

 

O HDFF, EPE presta assistência aos residentes de uma área de atração que integra um conjunto 

de cinco concelhos localizados na região ocidental dos distritos de Coimbra e de Leiria, 

abrangendo aproximadamente 112.000 habitantes. 

Os habitantes das freguesias limítrofes do concelho da Figueira da Foz, assim como dos 

concelhos contíguos acedem ao HDFF, EPE pela sua proximidade geográfica e pela facilidade de 

acesso. A população residente nos concelhos de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure, 

Cantanhede e Pombal é a seguinte: 

 

Fonte: Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SONHO, dezembro 2018 

População Residente População residente População residente População Presente População presente População presente

Total (S. Masculino) (S. Feminino) Total (S. Masculino) (S. Feminino)

Figueira da Foz 62125 29375 32750 58498 27056 31442

Montemor-o-Velho 26171 12616 13555 24908 11716 13192

Soure 

Vinha da Rainha 1397 660 737 1329 620 709

Samuel 1254 611 643 1208 577 631

Alfarelos 1439 699 740 1388 657 731

Granja do Ulmeiro 1866 866 1000 1764 800 964

Cantanhede

Tocha 3992 1886 2106 3895 1847 2048

Cadima 2963 1455 1508 2802 1344 1458

Pombal

Carriço 3653 1799 1854 3486 1703 1783

Louriçal 4720 2264 2456 4453 2106 2347

União das Freguesias Guia 2672 1320 1352 2556 1248 1308

Total 112252 53551 58701 106287 49674 56613

Concelho

87%

13%

Área de Atração

Fora da Área de Atração

Gráfico 1: Utilizadores HDFF, EPE 2018 

Quadro 1: População Residente da área de atração do HDFF, EPE 
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Com efeito, a implementação em 2016 do mecanismo de Livre Acesso e Circulação (LAC), para 

o HDFF resultou um crescimento do fluxo de utentes fora da área de atração, a título de 

exemplo, de 2017 para 2018, o crescimento foi de cerca de 3%. 

4. Estrutura Organizacional 

 

 

5.   

Ilustração 1: Organograma do HDFF, EPE 
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5. Caraterização da Área Assistencial 

 

O atual modelo organizativo do Hospital assenta numa filosofia departamental, com uma 

lotação de 154 camas, distribuídas por Área Cirúrgica (70), Área Médica (63), Pediatria (9) e 

Unidade de Internamento de Curta Duração (12). Em 2020, está previsto dedicar camas para a 

prestação de cuidados paliativos. 

 

A capacidade instalada conta ainda com 43 gabinetes de Consulta Externa, 1 sala de pequena 

cirurgia da Consulta Externa, 1 sala de Bloco Operatório – Cirurgia Urgente, 2 sala de Bloco 

Operatório – Cirurgia Convencional, 1 sala de Bloco Operatório – Cirurgia de Ambulatório, 1 sala 

de pequena cirurgia da Urgência, 3 camas em Hospital de Dia, 10 cadeirões em Hospital de Dia 

e 3 camas na Unidade de Recobro. Com a construção do novo Bloco Operatório em 2019, o 

Hospital passará a dispor de 5 salas operatórias, aumentando assim a sua capacidade instalada. 

 

Valorizando as respostas no domicílio e na comunidade, o HDFF, EPE presta ainda cuidados em 

Hospitalização Domiciliária e Serviço Domiciliário e pretende, já em 2019, promover respostas 

por teleconsulta e na telemonitorização de doentes com DPOC. 

 

A Urgência Médico-Cirúrgica, com urgência de adultos e de pediatria, funciona 24/24 horas e 

integra a VMER.  

 

Os quadros que se seguem apresentam a carteira de serviços do HDFF, EPE nas principais áreas 

assistenciais, internamento, consulta externa, urgência e hospital de dia: 

 

  

Legenda:    
0- Não 
1- Sim 

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021

   Cardiologia 1 1 1 1 1

   Cirurgia Geral 1 1 1 1 1

   Gastroenterologia 1 1 1 1 1

   Ginecologia 1 1 1 1 1

   Medicina Interna 1 1 1 1 1

   Neonatologia 1 1 1 1 1

   Neurologia 1 1 1 1 1

   Oftalmologia 1 1 1 1 1

   Oncologia Médica 1 1 1 1 1

   Ortopedia 1 1 1 1 1

   Otorrinolaringologia 1 1 1 1 1

   Pediatria 1 1 1 1 1

   Pneumologia 1 1 1 1 1

   Urologia 1 1 1 1 1

   U. Cuidados Intermédios 1 1 1 1 1

   Cuidados Paliativos (Hospital) 0 0 0 1 1

Carteira de Serviços do Internamento

Quadro 2: Carteira de serviços do internamento do HDFF 
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Legenda:    
0- Não 
1- Sim 

Legenda:    
0- Não 
1- Sim 

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021

   Serviço de Urgência Pediátrica 1 1 1 1 1

   Medicina Interna 24H/24H 1 1 1 1 1

   Cirurgia Geral 24H/24H 1 1 1 1 1

   Ortopedia 24H/24H 1 1 1 1 1

   Imuno-Hemoterapia 24H/24H 1 1 1 1 1

   Anestesiologia 24H/24H 1 1 1 1 1

   Bloco Operatório 24H/24H 1 1 1 1 1

   Imagiologia 24H/24H (Radiologia 

Convencional, Ecografia Simples, 

TAC) 

1 1 1 1 1

   Patologia Clínica (Assegurando os 

Exames Básicos 24H/24H) 
1 1 1 1 1

   Apoio da Especialidade de 

Cardiologia 
1 1 1 1 1

   Apoio da Especialidade de 

Neurologia 
1 1 1 1 1

   Apoio da Especialidade de 

Oftalmologia 
1 1 1 1 1

   Apoio da Especialidade de 

Otorrinolaringologia 
1 1 1 1 1

   Apoio da Especialidade de 

Urologia 
1 1 1 1 1

   Unidade de Cuidados Intermédios 1 1 1 1 1

   Via Verde Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) 
1 1 1 1 1

   Meios Extra Hospitalares - Viatura 

Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) 

1 1 1 1 1

   Meios Extra Hospitalares - 

Ambulancia de Suporte Imediato de 

Vida (SIV) 

1 1 1 1 1

Carteira de Serviços da Urgência

Quadro 4: Carteira de serviços da consulta externa do HDFF 

Quadro 3: Carteira de serviços do serviço de urgência do HDFF 

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021

   Anestesiologia 1 1 1 1 1

   Cardiologia 1 1 1 1 1

   Cirurgia Geral 1 1 1 1 1

   Dermato-Venereologia 1 1 1 1 1

   Gastroenterologia 1 1 1 1 1

   Ginecologia 1 1 1 1 1

   Medicina Física e Reabilitação 1 1 1 1 1

   Medicina Interna 1 1 1 1 1

   Neurologia 1 1 1 1 1

   Oftalmologia 1 1 1 1 1

   Oncologia Médica 1 1 1 1 1

   Ortopedia 1 1 1 1 1

   Otorrinolaringologia 1 1 1 1 1

   Pediatria 1 1 1 1 1

   Pneumologia 1 1 1 1 1

   Psiquiatria 1 1 1 1 1

   Urologia 1 1 1 1 1

   Medicina do Trabalho 1 1 1 1 1

   Cuidados Paliativos 0 0 1 1 1

Carteira de Serviços da Consulta Externa
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Na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o HDFF, EPE dá resposta às 

solicitações em conformidade com os recursos técnicos e humanos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda:    
0- Não 
1- Sim 

  Radiologia 15

  Ecografia 8

  Serviço de Radiologia 2

  ECO com Dopler 2

  Serviço de Cardiologia 2

  ECO com Dopler 2

  Serviço de Obstetrícia/Ginecologia 2

  ECO com Dopler 2

  Outros Serviços do Hospital 2

  ECO com Dopler 2

  Mamografia 1

  Mamografia Convencional 1

  Radiologia Simples 4

  Equipamentos Fixos 2

  Rx digital 1

  Rx Convencional 1

  Equipamentos Móveis (transportáveis e blocos 

operatórios) 2

  Rx Móvel Convencional 2

  Radiologia Telecomandada 1

  Rad. Telecomandada Convencional 1

  Tomografia Computadorizada 1

  TC Multiplanar (16 cortes) 1

  Endoscopia 14

  Gastrenterologia 8

  Videogastrocópios 4

  Video - colonoscópios/sigmoidoscópios 4

  Pneumologia 4

  Broncofibroscópios 1

  Videobroncoscópios 2

  Pletismografos 1

  Outros Serviços do Hospital (Total) 2

  Outros Serviços do Hospital 2

  PACS 1

  Existência de Arquivo Imagiológico Digital (PACS)
1

  Equipamentos Neurofisiologia e do Sono 4

  Polisononografos 4

  Telemedicina 1

  Existência de Equipamento para Telemedicina (store-

and-forward) 1

Equipamentos de diagnóstico

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021

 Diabetologia 1 1 1 1 1

    Imuno-hemoterapia 1 1 1 1 1

    Pediatria 1 1 1 1 1

 Pneumologia 1 1 1 1 1

 Oncologia* 1 1 1 1 1

 Outras (Dermatologia e 

Gastroenterologia) 
1 1 1 1 1

 * Ginecologia, Medicina Interna e Urologia 

Carteira de Serviços Hospital de Dia

Quadro 5: Carteira de serviços do serviço de Hospital de Dia do HDFF 

Quadro 6: Equipamento Diagnóstico 



16 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, 

E.P.E. 

 

6. Análise do ambiente interno e externo (SWOT) 

 

Pontos Fortes: 
 
● Diferenciação técnica e humanizada dos 
serviços clínicos e de apoio; 
 
● Formação e qualificação técnica 
especializada dos profissionais; 
 
● Carteira de serviços adequada à dimensão 
e complexidade do Hospital e capaz de 
responder à procura expressa da população 
da sua área de influência; 
 
● Existência dos equipamentos básicos 
fundamentais ao desenvolvimento da 
atividade; 
 
● Nível de informatização dos serviços 
aceitável com potencial para 
desenvolvimento; 
 
● Processo clínico eletrónico, como fator 
facilitador da governação clínica; 
 
● Capacidade de desenvolvimento da 
atividade cirúrgica programada e em 
especial, o ambulatório; 
 
● Capacidade instalada nos serviços 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica para resposta ao exterior; 
 
● Existência de capacidade formativa ao nível 
do pessoal médico e outros profissionais; 
 
● Reforço do quadro de pessoal médico nos 
últimos anos que permitiu criar novas 
dinâmicas na instituição. 

Pontos Fracos: 
 
● O edifício principal e as suas infra-estruturas técnicas 
apresentam sinais evidentes de degradação e estão 
sujeitas a um processo constante de corrosão que é 
acelerado pela proximidade do mar e a sua 
configuração encontra-se desajustada à realidade 
hospitalar; 
 
● As instalações do atual Bloco Operatório são 
manifestamente desatualizadas (década de 60), geram 
um potencial risco na assistência aos doentes e não 
garantem o cumprimento dos requisitos técnicos 
exigidos; 
 
● Os equipamentos necessitam de reparações muito 
frequentes, consequência da sua antiguidade e 
utilização prolongada;  
 
● Sistema de iluminação e aquecimento desajustados 
tecnologicamente e muito ineficientes; 
 
● Existência de regimes diferenciados de vínculo 
contratual do pessoal; 
 
● Excesso de procura do serviço de Urgência; 
 
● Elevado peso das atividades não financiadas na 
estrutura do Hospital, designadamente os tratamentos 
de Medicina Física e de Reabilitação (SNS) e os 
medicamentos da patologia oncológica; 
 
● A dimensão do Hospital não permite atingir as 
desejáveis economias de escala; 
 
● Eventuais resistências à mudança, consequência de 
hábitos instituídos ao longo de anos; 
 
● Equipamentos informáticos com muitos anos, 
dificultando a instalação de novos softwares exigidos 
superiormente ou decorrentes da atividade normal. 
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Oportunidades: 
 
● Melhoria da integração com os cuidados 
primários e os cuidados continuados, 
nomeadamente com ACES e Rovisco Pais; 
 
● Integração na rede de referenciação 
oncológica; 
 
● Mobilidade interna no SNS poderá colmatar 
algumas limitações existentes ao nível dos 
recursos humanos necessários ao 
desenvolvimento da atividade assistencial; 
 
● Promover a prestação de serviços de saúde à 
comunidade e a terceiras entidades, 
designadamente de meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica e rastreios; 
 
● Possibilidade de captar doentes em lista de 
espera para cirurgia em outras entidades do 
SNS, nas especialidades em que não existam 
atrasos nas cirurgias; 
 
● Aumento da responsabilidade pessoal e social 
dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde. 
 

 Promover a abertura do Hospital ao exterior, 
estabelecendo relacionamentos 
interinstitucionais (com instituições do setor 
social, autarquias e outras) que visem a 
melhoria dos cuidados de saúde e a prevenção 
da doença; 
 
●Implementação da plataforma GPR_SNS 
funcionará como meio facilitador para a 
rentabilização dos recursos disponíveis no SNS. 

Ameaças: 
 
● Dificuldades na contratação de pessoal médico, 
por escassez de recursos no mercado; 
 
● Reduzida capacidade instalada das unidades da 
Rede de Cuidados Continuados na região; 
 
● Alterações aos programas da saúde e ao modelo 
de financiamento hospitalar por parte da Tutela 
(limitações de financiamento); 
 
● Implementação de novas redes de referenciação 
ou ausência das mesmas; 
 
● Excesso de procura pelo serviço de Urgência, em 
muitos casos indevidamente; 
 
● Nível de envelhecimento e dependência da 
população; 
 
● Aumento da prevalência de doenças crónicas, de 
foro oncológico e outras incapacitantes e com 
terapêuticas alternativas progressivamente mais 
dispendiosas; 
 
● Ausência de desenvolvimento ou outro tipo de 
constrangimentos dos sistemas de informação da 
ACSS instalados no Hospital. 
 
● Grandes centros hospitalares da região Centro 
com subaproveitamento da capacidade instalada 
poderão absorver parte dos serviços do Hospital; 
 
● Burocratização excessiva dos processos, por 
imposições legais; 
 
● O livre acesso do SNS levou a um aumento 
significativo da procura, gerando problemas de 
acesso que até então não existiam; 
 
● Contexto económico nacional e internacional. 
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7. Orientação Estratégica 

 

A estratégia do HDFF, EPE passa por melhorar o acesso aos cuidados de saúde, pela 

humanização, segurança, qualidade e efetividade dos serviços prestados, pela reestruturação 

organizacional e funcional do Hospital tornando-o mais eficiente e pela garantia da 

sustentabilidade futura. 

 

No processo de planeamento estratégico recorreu-se à análise SWOT para identificar os fatores 

que podem influenciar, favorável ou desfavoravelmente a tomada de decisão. Das múltiplas 

ações e medidas possíveis de implementar a curto e médio prazo, foram selecionadas aquelas 

que permitem potenciar, por um lado, os pontos fortes e as oportunidades externas e 

minimizem, por outro, os pontos fracos e os impactos das ameaças a que o Hospital está sujeito. 

 

A gestão do Hospital deve promover internamente uma cultura empresarial e de 

responsabilização pelos resultados, para que todos se envolvam na prossecução dos objetivos 

estratégicos. Para tal, pretende-se aprofundar um processo de mudança na cultura 

organizacional instituída, que se focalizou em duas vertentes: 

• Aprofundamento de um modelo de contratualização interna no hospital, com um 

verdadeiro envolvimento da gestão dos serviços através do reforço da autonomia e da 

responsabilidade dos serviços, fomentando uma filosofia de desempenho por objetivos; 

• Desenvolvimento de um modelo de trabalho, promotor de um maior alinhamento 

organizacional, que envolve e responsabiliza os profissionais e estimula o compromisso 

e participação das equipas e profissionais na rentabilização da capacidade instalada do 

HDFF, EPE. 

 

O modelo de governação deve estar focado no utente, mas não pode ficar indiferente às 

restrições de natureza orçamental e à necessidade de assegurar a sustentabilidade económico-

financeira do HDFF, EPE através da melhoria da sua eficiência operacional. Compete aos órgãos 

de gestão do Hospital encontrar soluções que permitam atingir um equilíbrio entre o 

financiamento disponível e o nível de resposta a assegurar, em termos de cuidados de saúde à 

população, sem perda de qualidade. A contenção dos gastos públicos impõe, de facto, um rigor 

acrescido e responsabilização na gestão do bem público, que apenas será possível com o 

envolvimento de todos os agentes nos processos. 

 

Para 2019 está previsto o alargamento da carteira de serviços do Hospital com a introdução dos 

cuidados paliativos e da telemonitorização da DPOC e incrementar a hospitalização domiciliária. 

A nível dos recursos humanos, pretende-se consolidar o mapa de pessoal considerado como o 

mínimo necessário para o desenvolvimento da atividade prevista com qualidade, eficiência e em 

tempo clinicamente adequado. No que respeita à execução do plano de investimentos proposto, 

será prioritário a realização dos projetos com financiamento aprovado pelos fundos 
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comunitários, a construção do novo Bloco Operatório e a plataforma digital de atendimento do 

utente, e pela Fundação EDP Solidária, o projeto para fornecimento e instalação de AVAC nos 

serviços de Especialidades Cirúrgicas e Ortopedia. A concretização do projeto de eficiência 

energética, estrutural para o HDFF, EPE, está dependente da aprovação da candidatura já 

apresentada ao PO SEUR. Os restantes investimentos foram definidos em função da cobertura 

financeira disponível e priorizados com base nas necessidades de investimentos existentes, 

tendo como objetivo a concretização da estratégia definida para o Hospital. 

Com uma melhor afetação de recursos, uma reorganização estrutural e funcional e um aumento 

da produtividade será possível obter os tão desejáveis ganhos de eficiência, melhorar o acesso 

à consulta externa, aos MCDT’s e à cirurgia programada, consideradas como atividades 

estratégicas para a sustentabilidade do HDFF, EPE, e eliminar redundâncias e desperdícios, 

mantendo ou até melhorando a qualidade e segurança dos serviços prestados. 

 

Para a consolidação da estratégia definida para o HDFF, EPE, é então fundamental garantir o 

seguinte: 

 Estabilização do mapa de pessoal; 

 Manutenção da carteira de serviços existentes e alargamento à área dos cuidados 

paliativos; 

 Aumento dos níveis de produtividade e da eficiência operacional; 

 Incrementar a atividade cirúrgica, com o objetivo de alargar o contrato de convenção 

existente no âmbito do GPRSNS, recebendo doentes de outras instituições do SNS e 

aumentando assim receitas extra Contrato-Programa; 

 Abertura do Hospital ao exterior através da rentabilização da capacidade instalada; 

 Utilização mais racional dos meios colocados à disposição do hospital; 

 Consolidação do projeto de Hospitalização Domiciliária; 

 Desenvolvimento do projeto "Figueira Respira +"; 

 Aumentar a integração de cuidados com o ACES Baixo Mondego, em especial no 

acompanhamento de doentes crónicos. 

 

Para a viabilização estrutural do Hospital, é necessário assegurar a realização dos seguintes 

investimentos estratégicos, ainda que, de forma faseada, tendo em consideração as limitações 

existentes para o seu financiamento: 

 Construção do novo Bloco Operatório, com candidatura aprovada pelo Centro 2020 

(2019); 

 Implementar medidas de eficiência energética, que contribuam para a sustentabilidade 

financeira e ambiental, tendo sido apresentada candidatura para co-financiamento do 

projecto ao PO SEUR (2019-2020); 

 Implementação de uma plataforma de atendimento e prestação digital de serviços ao 

utente, com candidatura aprovada pelo SAMA 2020 (2018-2020);  
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 Atualização de equipamento básico de Oftalmologia, Ortopedia, Cardiologia, 

Dermatologia e renovação de equipamento para o Bloco Operatório e para o serviço de 

Imagiologia (2018-2020); 

 Melhoria das instalações físicas do Serviço de Medicina Interna (2019-2020); 

 Aquisição de uma nova Tomografia Axial Computorizada, em substituição da já existente 

(2020). 
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CAPITULO II – ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 
 

1. Objetivos Estratégicos e Plano de Ações 

 

Atendendo às orientações estratégicas setoriais, aos objetos financeiros e restrições 

orçamentais a vigorar em 2019, aos pressupostos macroeconómicos e considerando o contexto 

interno e externo, atual e previsional, da instituição, foram definidos os objetivos estratégicos 

para o triénio 2019-2021. Foram igualmente definidas o conjunto das ações e medidas 

necessárias para assegurar a sustentabilidade económico-financeira e simultaneamente, tornar 

o HDFF, EPE num hospital de referência na região pela prestação de cuidados de saúde 

diferenciados e de qualidade. 

  

Os objetivos estratégicos assentam em 7 eixos distintos, a reforma hospitalar, a excelência na 

prestação de cuidados, a integração de cuidados, a inovação e diferenciação técnica, a 

modernização administrativa, a sustentabilidade e a requalificação hoteleira. 
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Quadro 7: Objetivos estratégicos e plano de ações ano 2019 

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Ação I - Ajustamento de camas de agudos

Melhoria do acesso e 

manutenção da carteira 

de serviços

63 Euros 266.324 216.274 266.324 528.530 146.342

Melhoria do acesso e 

manutenção da carteira 

de serviços

62 Euros 9.734 9.734 9.734 9.734

Melhorar o processo de gestão de controlo da assiduidade
Otimizar as escalas dos 

serviços

Aplicar as valorizações remuneratórias em conformidade com 

o disposto na LOE
Aumento de gastos 63 Euros 199.466 140.578 184.843 140.578 184.843 249.007 0

Atribuição de abonos para falhas para assistentes técnicos dos 

balcões de atendimento
Aumento de gastos 63 Euros 2.859 2.859 2.859 2.859

Atribuição de abonos para enfermeiros especialistas Aumento de gastos 63 Euros 31.185 6.683 31.185 6.683 31.185

Disponibilizar formação aos trabalhadores para 

desenvolvimento de competências profissionais e atualização 

de conhecimentos

Melhoria contínua dos 

serviços prestados

Disponibilização de plataforma de gestão de manutenções e 

pedidos de suporte
Melhoria de processos

Disponibilizar WI-FI aos utentes
Aumento do grau de 

satisfação dos utentes

Infraestrutura de rede e hardware para instalação da versão 2 

do SONHO
Melhoria de processos

Consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade do Hospital
Melhoria contínua dos 

serviços prestados

Divulgar relatorio monitorização de qualidade
Melhoria contínua dos 

serviços prestados

Promover a realização de Auditorias Clinicas

Prevenir erros e 

desperdícios e 

implementar boas 

práticas

Denvolvimento de indicadores de qualidade à medida de cada 

Serviço no BIMH

Melhorar o desempenho 

global dos serviços

Ação V - Modelo de governação Implementação gradual de cuidados paliativos no HDFF
Melhoria dos cuidados 

prestados
72 Euros 1.575 1.575 1.575 77.427

Dar acesso aos Diretores de Serviço e Enfermeiros-chefes à 

plataforma de Bussiness Inteligence para monitorização da 

produção, indicadores e custos

Definir atempadamente 

medidas corretivas aos 

desvios identificados

Elaborar plataforma para passagem de informação clinica de 

enfermagem nos vários serviços do Hospital

Otimização dos recursos e 

melhoria da performance 

dos serviços

Execução integral do 

Contrato Programa
72 Euros 501.820 501.820 501.820 501.820 558.691 221.016

Execução integral do 

Contrato Programa
70 Euros 7.074 7.074 7.074 7.074 11.144 9.674

Execução integral do 

Contrato Programa
61 Euros 158.068 158.068 158.068 158.068 41.148 52.982

Execução integral do 

Contrato Programa
62 Euros 51.394 51.394 51.394 51.394 -16.015 24.515

Consolidação do processo de Contratualização Interna com os 

serviços de apoio à prestação de Cuidados serviços de Gestão e 

Logistica

Melhoria dos processos e 

eficácia nos resultados

Garantir o acesso atempado à prestação de cuidados
Contratualizar internamente indicadores de acesso, 

procedendo à sua monitorização sistemática

Melhoria do acesso e do 

índice de desempenho 

global do HDFF

75 Euros 86.297 86.297 86.297 86.297 35.443 13.283

Desenvolver aplicação para monitorização diária da util ização 

pelos serviços cirúrgicos do Bloco Operatório

Otimizar os tempos 

operatórios disponíveis 

no Bloco Operatório

Reforçar o contrato de convenção, no âmbito do GPR-SNS, para 

realização de produção cirúrgica captando utentes de outros 

hospitais do SNS (SIGIC Externo)

Aumento dos rendimentos 

e da produtividade
72 Euros 152.709 158.742 158.742 158.742 158.742

Execução integral do 

Contrato Programa e 

melhoria do acesso

63 Euros 105.245 159.615 159.615 159.615 159.615

Execução integral do 

Contrato Programa e 

melhoria do acesso

72 Euros 732.123 282.546 282.546 282.546 282.546

Ação III - Sistemas de informação

Ação IV - Qualidade

Eixo 2 - Excelência na Prestação de 

Cuidados

Reforçar a autonomia da Gestão Intermédia

Acompanhar trimestralmente a Contratualização Interna

Optimizar a capacidade instalada

Negociar produção adicional em função da procura existente

Ação II - Ajustamento de recursos humanos

Reforçar o número de recursos humanos do quadro do Hospital 

em função da carteira de serviços

Eixo 1 - Reforma Hospitalar

2018
2020 2021

Eixo Ação Descrição das medidas Tipo de Impacto

Impacto Previsto

2019
Código SNC-AP 

onde tem 

impacto

Unidade



23 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, 

E.P.E. 

 

 

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Acompanhamento do tempo de turn-over com o propósito de 

identificar "garrotes" e definir medidas corretivas

Reduzir desperdícios e 

optimizar os recursos

Implementar o projeto do grupo multidisciplinar para 

reabilitação de doentes

Implementar um grupo multidisciplinar para reabilitação de 

doentes, com intervenções de enfermeiro de reabilitação e 

fisioterapeuta, mediante prescrição médica

Melhoria na prestação de 

cuidados

Garantir avaliação do serviço social no primeiro dia de 

internamento

Melhoria na prestação de 

cuidados e redução de 

demoras médias de 

internamento

Informar o doente e acompanhantes do planeamento dos 

cuidados a receber 

Melhoria na prestação de 

cuidados e redução de 

demoras médias de 

internamento

Preparar a alta em conjunto com os cuidadores e CSP

Melhoria na prestação de 

cuidados e redução de 

demoras médias de 

internamento

Desenvolver projeto de apoio domicil iário a doentes 

Oncológicos

Melhoria na prestação de 

cuidados
72 Euros 633 633 633

Realização de ensinos a doentes e cuidadores para um maior 

envolvimento e preparação das altas

Melhoria na prestação de 

cuidados

Divulgação da Consulta Aberta de Pediatria, com possibil idade 

do Médico Geral Familiar agendar a consulta no HDFF

Melhoria do racio 

consulta/urgência

Aprofundar a articulação de cuidados com as maternidades de 

referência e CHUC, com recurso à telemedicina

Melhoria na prestação de 

cuidados

Desenvolvimento do projeto “Figueira Respira +” no âmbito do 

"Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à 

Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS para 2017"

Melhorar os cuidados na 

reabilitação respiratória
72 Euros 7664 7664 7664 7664

Desenvolvimento do projeto “Figueira Respira +” no âmbito do 

"Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à 

Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS para 2017"

Melhorar os cuidados na 

reabilitação respiratória
61 Euros 1571 1571 1571 1571

Desenvolvimento do projeto “Figueira Respira +” no âmbito do 

"Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à 

Valorização dos Percursos dos Utentes no SNS para 2017"

Melhorar os cuidados na 

reabilitação respiratória
62 Euros 1044 1044 1044 1044

Desenvolvimento do projeto de "Hospitalização 

Domicil iária"no âmbito do "Programa de Incentivos à 

Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos 

Utentes no SNS para 2017"

aumento de rendimentos 

pela atividade 

desenvolvida

72 Euros 19.137 19.137 19.137 19.137 19.137 68.346 41.007

Desenvolvimento do projeto de "Hospitalização 

Domicil iária"no âmbito do "Programa de Incentivos à 

Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos 

Utentes no SNS para 2017"

aumento dos gastos com 

materiais de consumo
61 Euros 838 838 838 838 838 2.993 1.796

Desenvolvimento do projeto de "Hospitalização 

Domicil iária"no âmbito do "Programa de Incentivos à 

Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos 

Utentes no SNS para 2017"

aumento dos gastos com 

fornecimentos e serviços 

externos

62 Euros 557 557 557 557 557 1.990 1.194

Desenvolvimento do projeto de "Hospitalização 

Domicil iária"no âmbito do "Programa de Incentivos à 

Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos dos 

Utentes no SNS para 2017"

reconhecimento dos 

rendimentos com o 

subsídio ao investimento

79 Euros 3.052 3.052 3.052 3.052   

Elaborar concurso, através de Acordo-quadro, para aquisição 

de equipamentos

redução de readmissões 

hospitalares
72 Euros 12960

Definir equipa de enfermagem e médica para a 

telemonitorização

redução de readmissões 

hospitalares
72 Euros 5133 5133 5133 5133

Promover a telemedicina Introduzir a telemedicina na Dermatologia Melhoria no acesso 72 Euros 2300 2300 2300 2300

Realização de workshops de formação para melhorar a 

referenciação das consultas pedidas pelos CSP

Melhoria na prestação de 

cuidados

Desenvolver protocolos de atuação clínica na gestão da doença 

crónica

Melhoria na prestação de 

cuidados

Projeto de acompanhamento integrado de doentes 

ostomizados, em articulação com os CSP

Melhoria na prestação de 

cuidados

Nova Tomografia Axial Computorizada
Aquisição de uma nova Tomografia Axial Computorizada, em 

substituição da já existente

assegurar o nível de 

serviços prestados
43 Euros 270.600

Eixo 2 - Excelência na Prestação de 

Cuidados

Optimizar a capacidade instalada

Melhorar o modelo de admissão e alta

Aumentar a humanização e Personalização dos 

Cuidados

Eixo 3 - Integração de Cuidados

Desenvolver a Saúde Materno-Infantil

Desenvolvimento do projeto “Figueira Respira +”

Desenvolvimento do projeto de "Hospitalização 

Domicil iária"

Introduzir a Telemonitorização da DPOC

Melhorar na articulação de cuidados com os CSP

Eixo 4 - Inovação e Diferenciação 

técnica

2018
2020 2021

Eixo Ação Descrição das medidas Tipo de Impacto

Impacto Previsto

2019
Código SNC-AP 

onde tem 

impacto

Unidade
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Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Implusionar a realização de ensaios Clínicos Definir um médico dinamizador da área

melhoria do 

conhecimento e 

desenvolvimento da 

prática clinica

61 Euros 8.878 8.878 8.878 8.878

72 Euros 22.779 22.779 22.779 22.779

Inovar na prestação de cuidados atraves da util ização 

de técnicas diferenciadas

Introduzir novas técnicas para diagnóstico com util ização de 

tecnologia de imagem, por médicos de medicina interna e 

cirurgia

Diferenciação técnica do 

Hospital

Atualização do  equipamento básico dos serviços
Atualização do  Equipamento de oftalmologia para exames 

especiais  - Aquisição de um Tomografo de Coerência Ótica

Melhoria na prestação de 

cuidados
43 135.000

informatização de 

processos e melhoria no 

relacionamento com o 

utente

43 Euros 158.331 57.046 57.046 57.046 57.046 79.274

informatização de 

processos e melhoria no 
62 Euros 8.000 8.000 8.000 8.000

informatização de 

processos e melhoria no 
63 Euros 5.179 9.847 9.847 9.847 9.847 18.795

Definição de Gestor do Projeto "hospital sem papel"
diminuição de gastos e 

melhoria de processos

Identificação de processos e circuitos existentes no Hospital 

com potencial para redução/eliminação papel

diminuição de gastos e 

melhoria de processos

Definir as soluções mais adequadas para a 

redução/eliminação papel

diminuição de gastos e 

melhoria de processos
61 Euros -509 -509 -509 -509

Definir as soluções mais adequadas para a 

redução/eliminação papel

diminuição de gastos e 

melhoria de processos
62 Euros -112 -112 -112 -112

Melhorar a sinalética Melhorar a sinalética em todo o perimetro do Hospital
Melhorar a comunicação 

e imagem
43 Euros 50.000

Implementação de novo sistema de distribuição de 

medicamentos (pyxis)
Aquisição de sistema de distribuição de medicamentos (pyxis) Reduzir o erro 43 Euros 54.000

Abertura de concurso para aquisição de serviços de 

Transportes de Doentes

Reduzir a despesa com 

transportes de doentes
62 Euros -2.289 -2.289 -2.289 -2.289

Abertura de novo concurso público para aquisição de gás
Reduzir a despesa com 

materiais de consumo
61 Euros -6.656 -6.656 -6.656 -6.656

Abertura de novos concursos para aquisição de medicamentos 

e material de consumo clínico, com maoir relevância financeira

Reduzir a despesa com 

materiais de consumo
61 Euros -19.355 -19.355 -19.355 -19.355 -78.765 -80.205

Analisar os maiores util izadores do SU
Desenvolver análise dos maiores util izadores do SU em 

conjunto com os CSP

Adequar a prestação de 

cuidados às necessidades 

efetivas dos cidadãos

Celebração de protocolos com entidades privadas para 

realização de análises Clinicas

Aumento dos rendimentos 

e da produtividade
72 Euros 878 878 878 878

Promover o alargamento, no âmbito do GPR-SNS, de protocolos 

para realização de MCDT prescritos pelos ACES

Aumento dos rendimentos 

e da produtividade
72 Euros 878 878 878 878

Aumentar a tempestividade na cobrança de taxas moderadoras Aumento das receitas 11 Euros 19.364 19.364 19.364 19.364

Aumentar a tempestividade na faturação e cobrança da 

faturação às outras entidades responsáveis
Aumento das receitas 11 Euros 24.000 24.000 24.000 24.000

Implementação de boas práticas na prescrição Elaboração de protocolos de análises do Serviço de Urgência
Melhorar os níveis de 

eficiência
61 Euros -1.880 -1.880 -4.107 -4.096

Desenvolvimento da metodologia de armazéns avançados Diminuição de gastos 61 Euros -2.809 -2.809 -2.809 -18.261 -18.261

Implementação de plataforma de gestão de stocks Ganhos de eficiência 33 Euros 17.500 17.500 35.000

Planeamento e operacionalização de projeto para redução de 

util ização de plástico
diminuição de gastos 61 Euros -285 -285 -285 -285

43 Euros 300.000 350.000 350.000 1.093.055

61 Euros -30.846 -30.846 -30.846 -30.846

62 Euros -9.406 -9.406 -9.406 -9.406

Construção do novo Bloco Operatório
Execução da candidatura aprovada pelo Centro 2020 para 

"Construção do novo Bloco Operatório"

melhorar as condições de 

assepsia e aumentar a 

produção cirúrgica

43 Euros 85.730 736.657 736.657 736.657 736.657

Eixo 5 - Modernização 

Administrativa

Plataforma de atendimento e prestação digital de 

serviços ao utente

Implementação do projeto "Plataforma de atendimento e 

prestação digital de serviços ao utente", aprovado pelo SAMA 

2020

Projeto Hospital sem papel

diminuição de gastos

Eixo 7 - Requalificação Hoteleira

Eixo 6 – Sustentabilidade

Analisar recursos ao exterior

Promover receitas extra Contrato-Programa e 

aumentar a taxa de cobranças do HDFF

Redefinir processo de abastecimento hospitalar 

gestão de stocks e reduzir o consumo de plástico

Introdução de medidas de eficiência energética, no 

âmbito de candidatura ao POSEUR

Apresentação de candidatura ao POSEUR - Programa 

Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos

Eixo 4 - Inovação e Diferenciação 

técnica

Desenvolver o tratamento da patologia de artroscopia 

do ombro
Aquisição dos equipamentos e material necessário

Diferenciação técnica do 

Hospital

2018
2020 2021

Eixo Ação Descrição das medidas Tipo de Impacto

Impacto Previsto

2019
Código SNC-AP 

onde tem 

impacto

Unidade
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Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

Fornecimento e Instalação do Sistema AVAC
Execução o projeto financiado pela Fundação EDP Solidária, 

"Conforto térmico- Especialidades Cirúrgicas e Ortopedia

Melhoria do conforto 

térmico das instalações
43 Euros 131.856

Requalificação da cozinha hospitalar: armazenamento, 

confeção, empratamento, lavagem e instalações sanitárias

Melhorias das 

instalações físicas
43 Euros 150.000 250000

Criação de sala de pressão negativa para preparação de 

citostáticos nos Serviços Farmacêuticos

Melhorar os níveis de 

segurança dos doentes e 

qualidade e eficácia dos 

produtos e a segurança 

dos operadores

43 Euros 75.000

Eixo 7 - Requalificação Hoteleira

Melhorar as instalações de vários Serviços 

2018
2020 2021

Eixo Ação Descrição das medidas Tipo de Impacto

Impacto Previsto

2019
Código SNC-AP 

onde tem 

impacto

Unidade
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2. Projeção da Atividade Assistencial para 2019 

 

Em linha com as orientações dadas pela Tutela e com os objetivos que se pretendem alcançar e 

atendendo ao cenário atual e previsional da procura, aos recursos disponíveis, à estratégia 

definida e ao objetivo de não comprometer a sustentabilidade económica do HDFF, EPE, foi 

previsto um aumento considerável da atividade assistencial durante o triénio 2019-2021, que só 

será possível de concretizar com o ajustamento de recursos que se encontram previstos neste 

documento.  

 

A atividade assistencial prevista para 2019 e anos seguintes foi, portanto, definida com base nos 

seguintes pressupostos: 

• Manutenção da atual carteira de serviços do HDFF, EPE, com alargamento aos cuidados 

paliativos já em 2019; 

• Disponibilidade dos recursos necessários ao seu desenvolvimento e que aqui são elencados; 

• Orientações dadas pela Tutela nos Termos de Referência para a Contratualização de 

Cuidados de Saúde no SNS para 2019; 

• Adequação da produção à procura de cuidados de saúde para as diferentes especialidades e 

valências disponíveis para a população da sua área de atração. 

 

O HDFF, EPE no desenvolvimento da sua atividade assistencial visa satisfazer as necessidades de 

saúde da comunidade da sua área de atração, dos utentes que o procuram, em geral, ou através 

dos protocolos interinstitucionais. Tendo em consideração este pressuposto, a atividade 

assistencial a desenvolver visa atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Assegurar um volume de atividade capaz de responder às necessidades em saúde da 

população, em termos de atividade programada e não programada, tendo presente o 

impacto do Livre Acesso e Circulação (LAC) no aumento da procura de cuidados prestados 

por este Hospital; 

 Aumentar a atividade programada e, em especial, os cuidados em ambulatório; 

 Dar uma resposta adequada e atempada às listas de espera para cirurgia, consulta externa e 

MCDT’s, assegurando que os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) são 

respeitados; 

 Rentabilizar a capacidade instalada, em termos de equipamentos e recursos humanos; 

 Propiciar aos utentes uma resposta de proximidade, pautada pela garantia de segurança 

clínica e com níveis de eficiência e efetividade adequados, assegurando que a avaliação 

clínica tem acesso, sempre que necessário, aos meios de diagnóstico em tempo oportuno; 

 Oferecer amenidades adequadas a uma melhor prestação de cuidados de saúde, sendo para 

isso importante continuar a investir na remodelação das instalações e equipamentos; 

 Implementar a prestação de cuidados paliativos no Hospital, iniciando pela consulta externa 

e hospital de dia em 2019 e alargando ao internamento em 2020; 
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 Promover a telemedicina e a telemonitorização da DPOC, como alternativa às respostas em 

ambiente hospitalar, com benefícios claros para o utente; 

 Realizar os rastreios do cólon e reto, no âmbito do Programa de Apoio Hospitalar aos 

Rastreios Base Populacional, solicitados pelos Cuidados de Saúde Primários;  

 Desenvolver o projeto de hospitalização domiciliária, promovendo uma maior humanização 

dos cuidados e a participação ativa dos cuidadores, no contexto de vida de cada pessoa; 

 Garantir uma rápida integração e reabilitação dos doentes reforçando a intervenção da 

Equipa de Gestão de Altas e de equipas multidisciplinares, recorrendo sempre que possível 

a respostas alternativas para prestação de cuidados no domicílio, na comunidade ou na Rede 

de Cuidados Continuados; 

 Dar resposta às situações oncológicas através da adequação da capacidade da oferta de 

consultas, de sessões em Hospital de Dia ou em serviços domiciliários e mediante articulação 

com o IPO Coimbra, EPE e o CHUC, EPE; 

 Investir em processos de melhoria contínua e na qualidade e segurança em saúde; 

 Continuar a promover uma melhor articulação com os Cuidados de Saúde Primários e 

Hospitalares mais diferenciados; 

 Dinamizar a integração entre o setor da saúde, o setor social, as autarquias e os cuidadores 

formais e informais;    

 Melhorar a eficácia e a eficiência da resposta às situações de urgência e emergência e 

continuar a dinamizar a atividade programada, de forma a dar uma resposta em saúde 

adequada, tornando assim mais ajustada a procura do Serviço de Urgência; 

 Reduzir a utilização de cuidados hospitalares que seriam evitáveis, com destaque para os 

internamentos médicos evitáveis, por se encontrarem associados a patologias ou condições 

de saúde que podem e devem ser prevenidas e/ou tratadas ao nível dos cuidados 

programados de primeira linha; 

 Estabelecer mecanismos verticais e horizontais de articulação formal e permanente entre as 

instituições do SNS, assegurando a utilização dos recursos disponíveis, reservando o acesso 

aos cuidados hospitalares para as situações efetivamente necessárias e assegurando o 

cumprimento dos Planos de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulos 

de Verão e Inverno, coordenado pela DGS; 

 Continuar a incentivar a alta clínica nas consultas e a transferência do acompanhamento dos 

utentes para os cuidados de saúde primários (nomeadamente na área das doenças crónicas), 

reorientando a procura para respostas de proximidade e estimulando o recurso à 

referenciação dos cuidados de saúde primários e à resposta via TeleSaúde; 

 Continuar a aprofundar o processo de contratualização interna, baseado na gestão por 

objetivos e na responsabilização pelos resultados, reforçando a autonomia e a 

responsabilização dos serviços e estimulando o compromisso e participação das equipas e 

dos profissionais na rentabilização da capacidade instalada; 

 Promover novos protocolos com entidades do sector público, privado e social, para 

rentabilização da capacidade instalada e aumento das receitas extra Contrato-Programa. 
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Na promoção da articulação interinstitucional no âmbito do SNS e tendo em conta que 

conduziram a ganhos efectivos em saúde e benefícios para os utentes, em particular, referimos 

a intenção de se manterem ou mesmo desenvolver os seguintes protocolos/parcerias: 

• Protocolos de parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho da Figueira da Foz, que 

promovem um trabalho na área do Desenvolvimento Infantil e Adolescente em contexto 

escolar; 

• Protocolo de colaboração com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE que 

permitiu a administração da fibrinólise no hospital e garantiu assim a implementação plena 

da Via Verde do AVC; 

• Projeto "Cuidados de Saúde Integrados, Agendas Partilhadas", em que responsabiliza o 

hospital pelo agendamento no Centro de Saúde de uma consulta, tratamento ou domicilio, 

seja médico ou de enfermagem, caso, após alta hospitalar, haja necessidade de follow up do 

doente na sua USF ou UCSP; 

• Projeto "Figueira Respira+", em que este foca a gestão da doença crónica, em particular a 

DPOC, e é desenvolvido em parceria com a USF Buarcos, USF São Julião, UCC Farol do 

Mondego e Câmara Municipal da Figueira da Foz; 

• Projeto “Hospitalização Domiciliária”, com o objetivo de garantir a prestação de cuidados de 

saúde de maior qualidade e humanismo; 

• Protocolo de colaboração firmado desde 2014, entre o HDFF, EPE e o Centro de Medicina de 

Reabilitação do Centro - Rovisco Pais, onde o hospital assume toda a medicina laboratorial 

dessa unidade, assim como, a realização de exames em diversas especialidades (no âmbito 

do GPR-SNS); 

• Protocolo de articulação com o CHUC, EPE no âmbito da hemato-oncologia, perspetivando-

se uma melhor gestão e referenciação dos doentes em tratamento no Hospital de Dia de 

Oncologia; 

• Protocolo de articulação com o CHUC, EPE para apoio no acompanhamento conjunto de 

crianças com diagnósticos diferenciados; 

• Contrato de convenção com a Unidade de Gestão do Acesso (UGA), no âmbito do GPRSNS, 

para receber doentes para cirurgia de outras instituições de saúde do SNS, pretendendo-se 

o seu alargamento em 2019; 

• Desenvolvimento do projeto “Residência Hospitalar”, onde foi cedido uma residência que 

está a ser preparada para poder acolher utentes do hospital e os seus cuidadores, tem como 

objetivo ser mais um veículo de desenvolvimento da prestação de cuidados de saúde em 

regime de ambulatório; 
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Quadro 8: Evolução da Produção Total nos anos de 2017 a 2021 

2017 2018 2019 2020 2021

Produção 

Total 

Realizada

Produção 

Total

Estimada

Produção 

Total

Prevista

Produção 

Total

Prevista

Produção 

Total

Prevista

CONSULTAS EXTERNAS

Nº Total Consultas Médicas 95.020 92.355 -3% 98.744 7% 102.463 4% 103.986 1%

Primeiras Consultas 33.156 33.205 0% 36.875 11% 38.226 4% 38.456 1%

Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 12.089 13.235 9% 16.428 24% 17.228 5% 17.428 1%

Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real - 200 100% 220 10% 250 14%

Primeiras Consultas Cuidados Paliativos - 25 100% 50 100% 50 0%

Primeiras Consultas (sem majoração de preço) 21.067 19.970 -5% 20.222 1% 20.728 3% 20.728 0%

Consultas Subsequentes 61.864 59.150 -4% 61.869 5% 64.237 4% 65.530 2%

Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real - 0 - 50 100% 60 20%

Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos - 25 100% 50 100% 50 0%

Consultas Subsequentes (sem majoração de preço) 61.864 59.150 -4% 61.844 5% 64.137 4% 65.420 2%

INTERNAMENTO

Doentes Saídos - Agudos (total) 5.833 5.880 1% 6.757 15% 6.912 2% 6.992 1%

GDH Médicos (Total) 3.887 3.940 1% 4.014 2% 4.054 1% 4.054 0%

GDH Médicos 3.887 3.940 1% 4.014 2% 4.014 0% 4.014 0%

GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos - 0 - 40 100% 40 0%

GDH Cirúrgicos 1.946 1.940 0% 2.743 41% 2.858 4% 2.938 3%

GDH Cirúrgicos Programados 1.280 1.300 2% 2.103 62% 2.218 5% 2.298 4%

GDH Cirúrgicos - Urgentes 666 640 -4% 640 0% 640 0% 640 0%

URGÊNCIA

Total de Atendimentos 73.370 74.283 1% 73.924 0% 73.924 0% 73.924 0%

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 73.370 74.283 1% 73.924 0% 73.924 0% 73.924 0%

N.º de Atendimentos (sem Internamento) 69.338 70.224 1% 69.885 0% 69.885 0% 69.885 0%

Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica 69.338 70.224 1% 69.885 0% 69.885 0% 69.885 0%

HOSPITAL DE DIA

Imuno-hemoterapia 344 445 29% 445 0% 445 0% 445 0%

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Quimio+Outros) 5.315 5.902 11% 5.902 0% 6.102 3% 6.302 3%

Cuidados Paliativos - 100 100% 200 100% 200 0%

SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS

Total de Domicíl ios 889 950 7% 1.002 5% 1.002 0% 1.002 0%

Hospitalização Domicil iária 1 14 1300% 70 400% 120 71% 150 25%

GDH AMBULATÓRIO

GDH Médicos 3.269 2.865 -12% 3.032 6% 3.032 0% 3.032 0%

GDH Cirúrgicos 3.060 3.120 2% 4.320 38% 4.602 7% 4.772 4%

PROGRAMA DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 65 70 8% 70 0% 70 0% 70 0%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 42 50 19% 50 0% 50 0% 50 0%

IVG até 10 semanas - N.º IVG Medicamentosa em Ambulatório 59 120 103% 120 0% 120 0% 120 0%

Hepatite C

Nº Doentes Tratados (indivíduos) - 15 - 15 0% 15 0% 15 0%

Rastreios - Nº de Rastreios

Rastreio do Cancro do Colo do Útero - 0 - 0 - 0 - 0 -

Rastreio do Cancro do Cólon e Reto - 3 - 50 1567% 50 0% 50 0%

  TELEMONITORIZAÇÃO DPOC

Elementos de Telemonitorização DPOC 0 0 - 10 100% 10 0% 10 0%

N.º Doentes em Tratamento DPOC (doente tratado/ano) 0 0 - 10 100% 10 0% 10 0%

Atividade
variação % 

2018-2017

variação % 

2019-2018

variação % 

2020-2019

variação % 

2021-2020
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Quadro 9: Evolução da Produção Total vs Produção SNS nos anos de 2017 a 2021 

1. Consultas Externas

Nº Total Consultas Médicas 95.020 94.209 99,1% 92.355 91.580 99,2% 98.744 97.914 99,2% 102.463 101.613 99,2% 103.986 103.125 99,2%

Primeiras Consultas 33.156 32.827 99,0% 33.205 32.890 99,1% 36.875 36.528 99,1% 38.226 37.876 99,1% 38.456 38.105 99,1%

Primeiras Consultas com origem nos CSP 

referenciadas via CTH
12.089 12.027 99,5% 13.235 13.170 99,5% 16.428 16.336 99,4% 17.228 17.140 99,5% 17.428 17.339 99,5%

Primeiras Consultas Telemedicina em tempo 

real
- - 200 200 100,0% 220 220 100,0% 250 250 100,0%

Primeiras Consultas Cuidados Paliativos - - 25 25 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0%

Primeiras Consultas (sem majoração de 

preço)
21.067 20.800 98,7% 19.970 19.720 98,7% 20.222 19.967 98,7% 20.728 20.466 98,7% 20.728 20.466 98,7%

Consultas Subsequentes 61.864 61.382 99,2% 59.150 58.690 99,2% 61.869 61.386 99,2% 64.237 63.737 99,2% 65.530 65.020 99,2%

Consultas Subsequentes Telemedicina em 

tempo real
- - 0 0 - 50 50 100,0% 60 60 100,0%

Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos - - 25 25 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0%

Consultas Subsequentes (sem majoração de 

preço)
61864 61.382 99,2% 59150 58.690 99,2% 61844 61.361 99,2% 64137 63.637 99,2% 65420 64.910 99,2%

2. Internamento

Doentes Saídos - Agudos (total) 5.833 5.371 92,1% 5.880 5.682 96,6% 6.757 6.331 93,7% 6.912 6.478 93,7% 6.992 6.551 93,7%

GDH Médicos (Total) 3.887 3.641 93,7% 3.940 3.860 98,0% 4.014 3.929 97,9% 4.054 3.969 97,9% 4.054 3.969 97,9%

GDH Médicos 3.887 3.641 93,7% 3.940 3.860 98,0% 4.014 3.929 97,9% 4.014 3.929 97,9% 4.014 3.929 97,9%

GDH Médicos Int. Cuidados Paliativos - - 0 0 - 40 40 100,0% 40 40 100,0%

GDH Cirúrgicos 1.946 1.730 88,9% 1.940 1.822 93,9% 2.743 2.402 87,6% 2.858 2.509 87,8% 2.938 2.582 87,9%

GDH Cirúrgicos Programados 1.280 1.126 88,0% 1.300 1.200 92,3% 2.103 1.780 84,6% 2.218 1.887 85,1% 2.298 1.960 85,3%

GDH Cirúrgicos - Urgentes 666 604 90,7% 640 622 97,2% 640 622 97,2% 640 622 97,2% 640 622 97,2%

3. Urgência

Total de Atendimentos 73.370 69.307 94,5% 74.283 69.752 93,9% 73.924 69.415 93,9% 73.924 69.415 93,9% 73.924 69.415 93,9%

N.º de Atendimentos (sem Internamento) 69.338 65.445 94,4% 70.224 66.292 94,4% 69.885 65.972 94,4% 69.885 65.972 94,4% 69.885 65.972 94,4%

4. Hospital de Dia

Imuno-hemoterapia 344 339 98,5% 445 440 98,9% 445 440 98,9% 445 440 98,9% 445 440 98,9%

Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ 

Quimio+Outros)
5.315 5.232 98,4% 5.902 5.860 99,3% 5.902 5.860 99,3% 6.102 6.059 99,3% 6.302 6.258 99,3%

Cuidados Paliativos - - 100 100 100,0% 200 200 100,0% 200 200 100,0%

5. Serviços Domiciliários

Total de Domicíl ios 889 847 95,3% 950 948 99,8% 1.002 1.000 99,8% 1.002 1.000 99,8% 1.002 1.000 99,8%

Hospitalização Domicil iária 1 1 100,0% 14 14 100,0% 70 70 100,0% 120 120 100,0% 150 150 100,0%

6. GDH Ambulatório

GDH Médicos 3.269 3.168 96,9% 2.865 2.835 99,0% 3.032 3.000 98,9% 3.032 3.000 98,9% 3.032 3.000 98,9%

GDH Cirúrgicos 3.060 3.000 98,0% 3.120 3.060 98,1% 4.320 3.745 86,7% 4.602 3.855 83,8% 4.772 3.855 80,8%

7. Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I 65 65 100,0% 70 70 100,0% 70 70 100,0% 70 70 100,0% 70 70 100,0%

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II 42 42 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0%

IVG até 10 semanas - N.º IVG Medicamentosa em 

Ambulatório
59 59 100,0% 120 120 100,0% 120 120 100,0% 120 120 100,0% 120 120 100,0%

8. Hepatite C

Nº Doentes Tratados (indivíduos) - - - 15 15 100,0% 15 15 100,0% 15 15 100,0% 15 15 100,0%

9. Rastreios - Nº de Rastreios

  Rastreio do Cancro do Colo do Útero - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

  Rastreio do Cancro do Cólon e Reto - - - 3 3 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0% 50 50 100,0%

10. Telemonitorização DPOC

  Elementos de Telemonitorização DPOC 0 0 - 0 0 - 10 10 100,0% 10 10 100,0% 10 10 100,0%

  N.º Doentes em Tratamento DPOC (doente 

tratado/ano)
0 0 - 0 0 - 10 10 100,0% 10 10 100,0% 10 10 100,0%

11. Outros

Medicamentos de cedência hospitalar em 

ambulatório
       322.999 €       377.585 €        371.574 €        371.574 €         371.574 € 

Internos        694.000 €       701.082 €        736.896 €        736.896 €         736.896 € 

Sistema de Distribuição de Produtos de Apoio  -          27.555 €          30.000 €          30.000 €           30.000 € 

Programa de Incentivo à Integração de Cuidados  -       187.831 €                    -   €                    -   €                     -   € 

VALOR PRODUÇÃO CONTRATADA - -  27.048.286 €  27.722.043 €   27.975.743 € 

Atividade

Produção 

Total Prevista 

2021

Produção SNS 

Prevista 2021

% 

Doentes 

SNS

Produção 

Total Prevista 

2019

Produção SNS 

Prevista 2019

% 

Doentes 

SNS

% 

Doentes 

SNS

Produção SNS 

Prevista 2020

Produção 

Total Prevista 

2020

Produção 

Total 

Realizada 

2017

Produção SNS 

Realizada 

2017

% 

Doentes 

SNS

Produção 

Total 

Estimada 

2018

Produção SNS 

Estimada 

2018

% 

Doentes 

SNS
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O aumento da atividade assistencial previsto para 2019 decorre da contratação de 9 médicos 

durante o próximo ano, sendo assegurada a resposta nas valências de Cardiologia e ORL com 

recurso a prestadores de serviços até à estabilização de recursos. Em 2020, foi previsto contratar 

mais 6 médicos especialistas, que justificam o crescimento previsto em 2020 e 2021. 

Para optimizar a capacidade instalada e cumprir os TMRG, pretende-se recorrer a programas de 

produção adicional para cirurgias, primeiras consultas e MCDT. Pretende-se ainda, aumentar as 

receitas extra Contrato-Programa através do incremento da atividade cirúrgica programada, no 

âmbito do GPRSNS, em especialidades com potencial para assegurar o cumprimento das regras 

necessárias para receber doentes de outras instituições do SNS, designadamente a Cirurgia 

Geral, Ginecologia e Oftalmologia.  

Em 2019, pretende-se ainda implementar a telemedicina na Dermatologia e iniciar a consulta 

de cuidados paliativos no 2.º semestre do ano. Em 2020, a prestação de cuidados paliativos será 

alargada ao internamento. 

É necessário ter presente na análise da evolução da atividade cirúrgica que no ano de 2018 os 

resultados situaram-se bastante aquém da contratualização efetuada por via das greves e de 

problemas infra-estruturais no Bloco Operatório (Leslie, avaria no sistema de ventilação). 
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3. Objetivos de Qualidade e Eficiência para 2019 

 

Em 2019 manter-se-ão duas tipologias de incentivo ao desempenho e à eficiência do HDFF, EPE, 

os incentivos institucionais que representam 5% do valor do Contrato-Programa, que estão 

associados ao cumprimento de objetivos de desempenho assistencial e de eficiência em 

determinadas áreas de atividade consideradas prioritárias, e os incentivos de benchmarking, que 

valoriza a comparação e a competição positiva entre as instituições, identificando as diferenças 

de desempenho assistencial e de eficiência que hoje ocorrem em hospitais com características 

semelhantes, permitindo assim encontrar as alavancas operacionais de gestão corrente que 

permitam capturar o potencial de melhoria identificado em cada um deles, nas principais áreas 

de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira

Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG 40,0

Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos 

(TMRG)
88,0

Percentagem utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG 80,0

Percentagem de doentes operados dentro dos TMRG 85,0

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 

protocolo de triagem
85,00

Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em 

tempo adequado (até 2 dias úteis), no total de doentes referenciados para a RNCCI
80,00

Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria diagnóstico 4,7

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente 

ambulatorizáveis
20,0

Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas 52,00

Índice de mortalidade ajustada 0,8

Índice de demora média ajustada 0,9

Demora média antes da cirurgia 0,8

Gastos operacionais por doente padrão (€) 3.051,0

Doente padrão por médico ETC 80,0

Doente padrão por enfermeiro ETC 49,0

Percentagem dos gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços 

externos (selecionados) no total de gastos com pessoal
14,3

Episódios cirúrgicos em espera p/cirurgia há mais de 12 meses 10

Percentagem de pedidos muito prioritários atendidos acima do tempo máximo de espera (CTH) 4,00

Tempo médio de codificação e Agrupamento em GDH 50,0

Percentagem de Registos Oncológicos completos no total de registos oncológicos 97,50

Percentagem de Cirurgia Urgente no Total de Cirurgias realizadas 11,00

Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de oficina (Todas as ARS) 2.139.129,43

Áreas Indicador

Acesso

Desempenho 

Assistencial

Eficiência

Meta 2019

Objectivos Regionais 

Centro

Quadro 10: Objetivos de qualidade e eficiência 
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A atribuição de 5% da componente de valor fixo definido no pagamento das prestações de saúde 

do Serviço de Urgência, fica dependente da avaliação de indicadores, efetuada através do Índice 

de Desempenho do Serviço Urgência, calculado nos moldes técnicos do Índice aplicado na 

avaliação dos incentivos globais do Contrato-programa dos Hospitais, e considerando os 

seguintes indicadores: 

 

 

Incentivos de Benchmarking

Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas

Peso das consultas externas com registo de alta clínica no total de consultas externas

Mediana de tempo de espera da LIC, em meses

Percentagem doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo

Índice de risco e segurança do doente

Índice PPCIRA

Percentagem de aquisição de biossimiliares (em quotas e por DCI)

Consumo de concentrados de eritrócitos por doente padrão

Gastos com pessoal por doente padrão

Gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão

Gastos com material consumo clínico por doente padrão

Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens de 

medicamentos prescritos

Eficiência

Áreas Indicador

Acesso

Qualidade

Objetivos de Desempenho do serviço de urgência

Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída Verde/Azul/Branca 38,5

Peso dos episódios de urgência com internamento 5,5

Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 

protocolo triagem
85,0

Peso dos util izadores frequentes (>4 episódios), no total de util izadores do Serviço Urgência 5,0

Rácio Consultas Externas/episódios em urgência 1,5

Objetivos de 

desempenho do serviço 

de urgência

Meta 2019Áreas Indicador

Quadro 11: Indicadores de Benchmarking 

Quadro 12: Indicadores de desempenho do Serviço de Urgência 
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Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) e Tempos de Resposta Garantidos 

(TRG) para o Hospital para 20191 

 

                                                           
1 Portaria nº153/2017, de 04 de maio. 

Nível de acesso e tipo de cuidados TMRG 
TGR da entidade 

para 2019

° De realização “muito prioritária” de acordo 

com a avaliação em triagem hospitalar

30 dias a partir do registo do pedido da consulta no 

sistema informático CTH pelo médico assistente do centro 

de saúde

30 (dias)

° De realização “prioritária” de acordo com a 

avaliação em triagem hospitalar

60 dias a partir do registo do pedido da consulta no 

sistema 

60 (dias)

° De realização com prioridade “normal” de 

acordo com a avaliação em triagem hospitalar

120 dias a partir do registo do pedido da consulta no 

sistema informático CTH pelo médico assistente do centro 

de saúde

120 (dias)

° Urgência diferida (nível 4) Imediato Imediato

° Muito prioritária (nível 3) 7 dias seguidos contados da receção do pedido de consulta 7 (dias)

° Prioritária (nível 2) 15 dias seguidos contados da receção do pedido de 

consulta

15 (dias)

° Prioridade normal (nível 1) 30 dias seguidos contados da receção do pedido de 

consulta

30 (dias)

° Urgência (nível 3) Imediato Imediato

° Doentes prioritários (nível 2) 15 dias seguidos contados da receção do pedido de 

consulta

15 (dias)

° Doentes eletivos (nível 1) 30 dias seguidos contados da receção do pedido de 

consulta

30 (dias)

° Exames de Endoscopia Gastrenterológica 90 dias seguidos contados da indicação clínica 90 (dias)

° Exames de Tomografia Computorizada 90 dias seguidos contados da indicação clínica 90 (dias)

° Angiografia diagnóstica 30 dias seguidos contados da indicação clínica 30 (dias)

° Restantes MCDT integrados e em programas de 

seguimento

A realizar dentro do TMRG definido para a realização do 

plano de cuidados programados em que se insere a 

necessidade de realização do MCDT.

Em função do 

plano de cuidados

° Urgência diferida (nível 4) 72 horas contadas da indicação cirúrgica 72 (horas)

° Muito prioritária (nível 3) 15 dias contados da indicação cirúrgica 15 (dias)

° Prioritária (nível 2) 60 dias contados da indicação cirúrgica 60 (dias)

° Prioridade normal (nível 1) 180 dias contados da indicação cirúrgica 180 (dias)

° Urgência diferida (nível 4) 72 horas contadas da indicação cirúrgica 72 (horas)

° Muito prioritária (nível 3) 15 dias contados da indicação cirúrgica 15 (dias)

° Prioritária (nível 2) 45 dias contados da indicação cirúrgica 45 (dias)

° Prioridade normal (nível 1) 60 dias contados da indicação cirúrgica 60 (dias)

Procedimentos hospitalares cirúrgicos programados na doença oncológica:

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelas unidades funcionais do ACES:

Procedimentos hospitalares cirúrgicos programados:

Primeira consulta de especialidade hospitalar em situação de doença oncológica suspeita ou confirmada (NM):

Primeira consulta de especialidade hospitalar em situação de doença cardíaca suspeita ou confirmada:

Realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT):

Quadro 13: Tempos Máximos de Resposta Garantidos 
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4. Recursos Humanos 

 

A estratégia definida para o HDFF, EPE na área da gestão de recursos humanos, passa 

essencialmente pelo ajustamento do seu mapa de pessoal, adequando-o às efetivas 

necessidades da instituição, tendo por objetivo primordial a melhoria dos cuidados assistenciais 

e do acesso, bem como a manutenção da sua carteira de serviços. 

 

Políticas de contratação e de remuneração  

 

O quadro de forte restrição orçamental com que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) se tem 

confrontado, atingindo todo o setor empresarial do Estado, tem elevada repercussão nas 

políticas de contratação de uma forma geral, tendo sido exigido uma autorização prévia pela 

Tutela para contratar, a que se associam as dificuldades de contratação de pessoal médico, por 

escassez de recursos em áreas mais especializadas, obrigando o Hospital a recorrer à prestação 

de serviços médicos para poder assegurar a atividade assistencial em algumas valências. 

 

A remuneração a atribuir aos profissionais a contratar tem equiparação à remuneração atribuída 

aos trabalhadores em funções públicas, sendo um imperativo, plasmado no artigo 18º da Lei do 

Orçamento de Estado 2018 (LEO), aplicar o estatuto remuneratório de base da carreira, para 

todos os grupos profissionais. 

 

Na senda da política estabelecida para a gestão dos recursos humanos, o HDFF, EPE tem vindo 

a diminuir a precariedade laboral, a substituir as aposentações por contratos individuais de 

trabalho por tempo indeterminado e a substituir as ausências prolongadas. 

 

O número de recursos humanos proposto neste documento visa sustentar a carteira de serviços 

assumida e a atividade assistencial prevista, adequando-os às efetivas necessidades de uma 

organização eficiente, que presta serviços de qualidade e em segurança, que se traduzem em 

benefícios claros em saúde. 

 

Apesar da estabilização do mapa de pessoal, o HDFF, EPE não conseguirá eliminar na totalidade 

o recurso a prestação de serviços de recursos humanos. Seguindo as orientações do Ministério 

da Saúde, o HDFF, EPE eliminou praticamente em 2016, as contratações com empresas de 

agenciamento médico no Serviço de Urgência, tendo estabelecido contratos de prestação de 

serviços a título individual com os médicos. Durante o próximo triénio, o Hospital terá que 

manter o recurso a prestação de serviços médicos para assegurar a urgência médico-cirúrgica e 

pontualmente, recorrer a prestadores de serviços médicos especializados, motivado pela 

escassez de pessoal médico. O recurso e a adjudicação das prestações de serviços encontra-se 

devidamente regulado pelas normas da contratação pública e demais regulamentação aplicável. 
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Movimento de pessoal  

 

O número de efetivos proposto para o triénio 2019-2021, mostra-se dentro das orientações de 

âmbito orçamental e visa dar cumprimento aos objetivos estratégicos definidos. Portanto, nesse 

pressuposto propõe-se um ajustamento do número de profissionais que se entende ser 

necessário para repor as cargas horárias mínimas das diversas áreas funcionais, de modo a 

assegurar o normal funcionamento dos serviços, e estabilizar/consolidar o mapa de pessoal com 

as dotações mínimas sustentáveis, que garantam a prestação de cuidados de saúde da carteira 

de serviços do Hospital, a realização da atividade assistencial prevista e o cumprimento dos 

TMRG.  

 

Teve-se ainda em consideração mudanças e alterações estruturais ocorridas na pendência do 

ano de 2018 e que não foram repostas, tais como, a redução do horário semanal de 40 para 35 

horas para os trabalhadores em regime CIT, o acréscimo do trabalho extraordinário para suprir 

aquelas faltas, o gozo dos descansos compensatórios do pessoal médico com prejuízo do horário 

laboral que se tem demonstrado encargo de difícil supressão, designadamente nas 

especialidades com laboração 24 horas sobre 24 horas, ao serviço da Urgência.  

 

Na estimativa do número de recursos humanos do ano de 2018 teve-se como referência o mês 

de outubro, assim como as entradas e as saídas previstas até ao final do ano.  

 

 

 

Quadro 14: Previsão do número de Recursos Humanos a 31/12/2018 

Grupo Profissional RCTFP

Cedência 

(Interesse 

público e 

ocasional)

Nomeação 

Pública

Contrato a 

Termo 

Resolutivo 

Incerto

CIT

s/ termo

CIT

c/ termo

Total do 

Quadro de 

Pessoal

Trabalhadores 

Independentes
Empresas Protocolos

Órgãos Sociais 4 4

Cargos Dirigentes sem Órgãos Sociais 2 1 3

Médicos 39 48 2 89 40 7 1

Formação Pré-Carreira (1) 25 25

Técnicos Superiores Saúde 1 1 2

Pessoal Farmacêutico 2 1 3

Técnicos Superiores 3 1 16 1 21

Pessoal Informática 2 1 3

Pessoal de Enfermagem 124 5 78 1 208

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 32 3 21 56 2 1

Assistentes Técnicos 34 3 24 61

Assistentes Operacionais 44 93 1 138

283 13 4 25 283 5 613 42 8 1

(1) Não inclui os internos de ano comum

Nota: estimativa para 31/12/2018

Total Geral:
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Para 2019, apesar de todas as medidas de reorganização de serviços e/ou reafectação de 

profissionais a implementar, considera-se necessário proceder ao recrutamento dos seguintes 

profissionais: 

• Nove (9) Médicos especialistas (1 de Cardiologia, 1 de Dermatologia, 1 de Ortopedia, 1 

de Otorrino, 1 Oftalmologia, 2 de Medicina Interna, 1 de Gastrenterologia e 1 

Hematologia), considerando que existem especialidade que se encontram sub-dotadas 

face à procura de cuidados, que recentemente houve uma denúncia de contrato de um 

médico de Otorrino e se prevêem durante o ano de 2019 a aposentação de três (3) 

especialistas de Ortopedia, Oftalmologia e Cirurgia Geral; 

• Vinte (20) Enfermeiros, a fim de poder colmatar o número elevado de horas em falta, 

proveniente da dotação global deficitária de profissionais, motivada quer pela transição 

das 40 para a 35 horas semanais que não se encontram ainda repostas, a acrescer as 

denúncias contratuais que não foram substituídas em 2018 por ausência da autorização; 

• Onze (11) Assistentes Operacionais, pelos mesmos motivos acima enumerados para os 

enfermeiros, bem como a necessidade de preencher um posto de trabalho de uma 

aposentação a ocorrer em 2019; 

• Quatro (4) Técnico Superiores, um dos quais uma assistente social. Existem áreas 

críticas, com défice de recursos humanos com competências e formação especializada, 

em que é necessário repor a situação para uma dotação mínima aceitável, capaz de dar 

uma resposta adequada e atempada. 

• Um (1) Farmacêutico, para repor a dotação existente até 2013 e considerando 

igualmente a redução do horário semanal para as 35 horas (CTFP e CIT´s). Esta 

contratação visa também permitir a preparação dos medicamentos citotóxicos para a 

quimioterapia passe a ser feita por Farmacêuticos conforme determinação legal e que 

ainda não acontece;   

• Quatro (4) Assistentes Técnicos, a fim de preencher três postos de trabalho vagos 

devidos a denúncias contratuais e aposentação a que acresce uma outra aposentação 

em 2019; 

• Três (3) Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, para as áreas de Oftalmologia, Análises 

Clínicas e Cardio-Pneumologia, cujas dotações de profissionais se encontram 

deficitárias, pela transição das 40 para as 35 horas. Reduções horárias que não foram 

repostas considerando que se tratam de serviços de laboração continua, obrigados a 

recorrer, para o efeito, a trabalho suplementar/extraordinário; 

• E, por fim, seis (6) Médicos de formação específica e trinta (30) internos de ano comum 

em formação pré carreira médica. 

Pretende-se proceder a estas contratações até ao final do 1º quadrimestre do ano de 2019. 

 

Por último, o hospital teve em conta as seguintes previsões de saída: 

a) por aposentação – três (3) Médicos especialistas de Ortopedia, Oftalmologia e Cirurgia 

Geral, um (1) Assistente Operacional e um (1) Assistente Técnico; 
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b) por término do contrato a termo resolutivo de médicos em formação pré carreira – 

quatro (4) de formação específica e vinte (20) de ano comum. 

 

 

 

 

Importa referir que o HDFF, EPE, pretende transitoriamente em 2019 assegurar a continuidade 

da atividade assistencial das especialidades de Cardiologia e Otorrino, com recurso a 

prestadores de serviços médicos, estando prevista a sua integração no mapa de pessoal já em 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15: Previsão da evolução do número de Recursos Humanos do Quadro do Pessoal 2018 a 2021 

Grupo Profissional

Nº de postos de 

trabalho estimados 

em 31/dez-2018

Entradas 

previstas 

2019

Saídas 

previstas 

2019

Nº de postos de 

trabalho 

estimados em 

31/dez-2019

Entradas 

previstas 

2020

Saídas 

previstas 

2020

Nº de postos de 

trabalho 

estimados em 

31/dez-2020

Entradas 

previstas 

2021

Saídas 

previstas 

2021

Nº de postos de 

trabalho 

estimados em 

31/dez-2021

Órgãos  Socia is 4 - - 4 - - 4 - - 4

Cargos  Dirigentes  sem Órgãos  Socia is 3 - - 3 - - 3 - - 3

Médicos 89 9 3 95 8 0 103 - - 103

Formação Pré-Carreira  
(1) 25 6 2 29 - - 29 - - 29

Técnicos  Superiores  Saúde 2 - - 2 - - 2 - - 2

Pessoal  Farmacêutico 3 1 0 4 - - 4 - - 4

Técnicos  Superiores 21 4 0 25 - - 25 - - 25

Pessoal  Informática 3 - - 3 - - 3 - - 3

Pessoal  de Enfermagem 208 20 0 228 8 - 236 - - 236

Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 56 3 0 59 - - 59 - - 59

Ass is tentes  Técnicos 61 4 1 64 - - 64 - - 64

Ass is tentes  Operacionais 138 11 1 148 6 - 154 - - 154

TOTAL 613 58 7 664 22 0 686 0 0 686

(1) Não inclui os internos de ano comum

Nota: não estão incluidos os prestadores de serviço.
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Quadro 16: Mapa de pessoal 2019, 2020 e 2021 

 2019 2020 2021

  Pessoal com Vínculo   Pessoal  Dirigente 3 3 3

  Pessoal com Vínculo   Médicos 92 100 100

  Pessoal com Vínculo   Técnicos  Superiores  de Saúde 5 5 5

  Pessoal com Vínculo   Enfermeiros 222 230 230

  Pessoal com Vínculo   Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 56 56 56

  Pessoal com Vínculo   Técnicos  Superiores 24 24 24

  Pessoal com Vínculo   Ass is tentes  Técnicos 61 61 61

  Pessoal com Vínculo   Ass is tentes  Operacionais 147 153 153

  Pessoal com Vínculo   Outros  Profiss ionais 3 3 3

  Pessoal com Vínculo   Total Funções 613 635 635

  Contrato a Termo (Certo e 

Incerto)
  Pessoal  Dirigente 0 0 0

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Médicos 31 31 31

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Técnicos  Superiores  de Saúde 0 0 0

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Enfermeiros 1 1 1

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Técnicos  Superiores 1 1 1

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Ass is tentes  Técnicos 0 0 0

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Ass is tentes  Operacionais 1 1 1

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Outros  Profiss ionais 0 0 0

  Contrato a Termo (Certo e Incerto)   Total Funções 34 34 34

  Outros Vínculos   Pessoal  Dirigente 4 4 4

  Outros Vínculos   Médicos 49 49 49

  Outros Vínculos   Técnicos  Superiores  de Saúde 1 1 1

  Outros Vínculos   Enfermeiros 5 5 5

  Outros Vínculos   Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 6 6 6

  Outros Vínculos   Técnicos  Superiores 0 0 0

  Outros Vínculos   Ass is tentes  Técnicos 3 3 3

  Outros Vínculos   Ass is tentes  Operacionais 0 0 0

  Outros Vínculos   Outros  Profiss ionais 0 0 0

  Outros Vínculos   Total Funções 68 68 68

  Total Tipo Vínculo   Pessoal  Dirigente 7 7 7

  Total Tipo Vínculo   Médicos 172 180 180

  Total Tipo Vínculo   Técnicos  Superiores  de Saúde 6 6 6

  Total Tipo Vínculo   Enfermeiros 228 236 236

  Total Tipo Vínculo   Técnicos  de Diagnóstico e Terapêutica 62 62 62

  Total Tipo Vínculo   Técnicos  Superiores 25 25 25

  Total Tipo Vínculo   Ass is tentes  Técnicos 64 64 64

  Total Tipo Vínculo   Ass is tentes  Operacionais 148 154 154

  Total Tipo Vínculo   Outros  Profiss ionais 3 3 3

  Total Tipo Vínculo   Total Funções 715 737 737

Notas :   Es tão a  ser cons iderados  os  prestadores  de serviço

Não estão incluidos  os  internos  de ano comum
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Gastos com pessoal 

Está previsto para 2019, um crescimento dos gastos com pessoal de 9,4% face ao valor estimado 

para 2018. O crescimento dos gastos com pessoal deve-se ao aumento efetivo do número de 

trabalhadores, atendendo às necessidades de recrutamento para 2019 elencadas no ponto 

anterior mas deriva essencialmente de outros fatores decorrentes de alterações legislativas ou 

aplicação de regulamentação aplicável, já que representam cerca de 1,3 milhões de euros dos 

gastos totais com pessoal. Falamos, designadamente do acréscimo dos gastos com as 

valorizações remuneratórias, estando previsto o descongelamento dos trabalhadores com 

contrato individual de trabalho (CIT) uma vez que em 2018 apenas se procedeu ao 

descongelamento das carreiras para os trabalhadores em regime de contrato em funções 

públicas (RCTFP), do acréscimo de gastos pela reposição do regime de trabalho no SNS, por 

aplicação do artigo 41.º da LOE para 2018, da atribuição do suplemento devido a mais 17 

enfermeiros especialistas em 2019, a acrescer aos 14 que já receberam em 2019 e da atribuição 

do abono para falhas aos assistentes técnicos com funções de gestão de caixa. Nos gastos com 

pessoal está ainda previsto suportar cerca de 1,1 milhões de euros com suplementos a pagar às 

equipas pela realização de produção adicional e respectivos encargos. 

 

A estimativa dos gastos com pessoal para 2019-2021 inclui então o montante dos acréscimos 

remuneratórios a todos os trabalhadores do HDFF, EPE que reúnam as condições necessárias 

para tal, conforme o artigo n.º 18, da LOE para 2018.  

 

A contratação de pessoal permitirá obter uma redução significativa nos gastos com trabalho 

extraordinário. 

 

Em síntese, importa ter presente na análise da evolução dos gastos com pessoal os impactos 

decorrentes de decisões governamentais e legislação aplicável: 

- Os acréscimos remuneratórios, decorrentes da aplicação artigo n.º 18 da LOE para 2018, 

previstos para 2019 ascendem a 850.308€ e em 2018 já representaram 199.466€. Para 2020, 

ocorrerá ainda um aumento de 249.007€ face a 2019, já a reposição na totalidade dos 

acréscimos remuneratórios será em dezembro de 2019; 

- O aumento do trabalho suplementar pela reposição do regime de trabalho no SNS, por 

aplicação do artigo 41.º da LOE para 2018, foi aproximadamente de 207.674€ em 2018, estando 

previsto um acréscimo de 124.604€ em 2019 face ao ano anterior. 

- Em 2018, foi atribuído o suplemento pelo exercício de funções de especialista a 14 enfermeiros 

que se traduziu num aumento de gastos com pessoal de 31.185€, estando previsto em 2019 

atribuir a mais 17 enfermeiros, representando um acréscimo de 37.868€ face ao ano transato. 

- Os abonos para falhas aos assistentes técnicos que estão nos balcões de atendimento a atribuir 

em 2019 totalizam 11.434,50€. 
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Quadro 17: Evolução dos gastos com pessoal 2017-2020 

 Valor %

Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 18.935.494,01 20.175.548,79 22.066.918,07 23.034.893,38 1.891.369,28 9,4%

(a) Gastos com Orgãos Sociais 272.642,26 217.980,57 254.147,34 254.147,34 36.166,77 16,6%

(b) Gastos com Cargos de Direção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

(c) Remuneração do pessoal 15.001.875,87 15.879.864,94 17.519.459,90 18.349.512,80 1.639.594,97 10,3%

(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal 12.422.942,07 12.537.733,32 13.161.839,66 13.720.707,17 624.106,34 5,0%

(ii) Outros subsídios 2.578.933,80 3.142.665,33 3.507.312,58 3.529.490,70 364.647,25 11,6%

(iii) Impacto da reposição dos direitos previstos em instrumentos de 

regulamentação coletiva de trabalho
0,00 0,00 212.280,25 275.159,90 212.280,25 100,0%

(iv) Impacto com valorizações remuneratórias não abrangidas por 

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho
0,00 199.466,29 638.027,41 824.155,04 438.561,12 219,9%

(d) Benefícios pós-emprego 3.581,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -

(e) Ajudas de Custo 11.864,07 15.662,24 15.662,24 15.662,24 0,00 0,0%

(f) Restantes Encargos 3.642.556,56 4.058.787,95 4.274.395,50 4.412.317,91 215.607,55 5,3%

(g) Rescisões/Indemnizações 2.973,73 3.253,09 3.253,09 3.253,09 0,00 0,0%

Gastos totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em 

(iii), (iv) e (g)
18.932.520,28 19.972.829,41 21.213.357,31 21.932.325,36 1.240.527,90 6,2%

Valor %

N.º Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) (1) 620 634 695 717 61 9,6%

N.º Orgãos Sociais (O.S.) (número) 5 5 5 5 0 0,0%

N.º Cargos de Direção sem O.S. (número) 0 0 0 0 0 -

N.º Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número) 615 629 690 712 61 9,7%

Gastos com Dirigentes/Gastos com Pessoal [(b)/((1)-(g))] 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

(1) Inclui Fiscal único e inclui Médicos de ano comum

Variação 2018/2019

Variação 2018/2019

2018

Estimativa

2019 

Previsão

2018

Estimativa

2020

Previsão

2020

Previsão

Designação

Designação

2019 

Previsão

2017

Execução

2017

Execução
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5. Pressupostos dos instrumentos previsionais de gestão para 2019 

 

No ano 2019 os Planos de Atividade e Orçamento, o Contrato-Programa e o Contrato de Gestão 

dos elementos do Conselho de Administração são os documentos que irão conter a estratégica 

global da instituição. Trata-se de um modelo estimulante e muito responsabilizante, que 

pretende reforçar a autonomia gestionária das administrações hospitalares. O HDFF pertence 

ao grupo dos hospitais mais eficientes e por esse motivo integra o projeto piloto a nível nacional 

que pretende transferir a autonomia de gestão para os Conselhos de Administração. 

 

A reunião de contratualização entre o HDFF e a Administração Regional de Saúde do Centro, IP 

teve lugar no dia 17 de dezembro de 2018. 

O Plano de Atividades e Orçamento foi submetido ao Ministério da Saúde através da aplicação 

SICA e ao Ministério das Finanças através da aplicação SIRIEF da DGTF. 

 

Os instrumentos previsionais de gestão para 2019-2021 estão assentes nos seguintes 

pressupostos: 

i. Fomentar a Gestão Partilhada de Recursos no contexto do SNS2 (GPRSNS) procurando 

maximizar a capacidade instalada no SNS ao nível dos MCDT, das consultas, das cirurgias e dos 

equipamentos; 

ii. Premiar, através da atribuição de incentivos, as instituições e as equipas com melhor 

desempenho assistencial e económico-financeiro; 

iii. Determinar os mapas de pessoal, os planos de investimento e as dotações financeiras de 

cada instituição com base nas necessidades em saúde da população, considerando a 

disponibilidade orçamental e a carteira de serviços e evidenciando o custo beneficio das 

diferentes alternativas de gestão; 

iv. Implementar uma política de utilização racional e eficaz dos medicamentos3 (fomentando a 

utilização dos Genéricos e dos Biossimilares), dos Dispositivos Médicos e dos MCDT, conjugando 

a introdução da inovação com a contenção de despesa; 

v. Valorizar a utilização das tecnologias de informação e comunicação para a prestação de 

cuidados de saúde fomentando a disseminação das respostas em Telesaúde que contribuam 

para a melhoria da eficiência e para o aumento da equidade no acesso ao SNS; 

vi. Fomentar a rentabilização dos equipamentos e dos recursos humanos do SNS, limitando a 

subcontratação a entidades externas aos casos em que a capacidade instalada estiver esgotada, 

com respeito pelos princípios da transparência, igualdade e concorrência; 

                                                           
2 A plataforma GPRSNS foi implementada na sequência do Despacho Ministerial n.º 3796-A/2017, 
publicado na 2ª série do Diário da República, n.º87, de 5 de maio. 
 
3 In Resolução do Conselho de Ministros n.º56/2016, de 13 de outubro 
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vii. Privilegiar os cuidados prestados em ambulatório (médico e cirúrgico), incentivando a 

transferência de cuidados de internamento para ambulatório; 

viii. Contribuir para a redução da utilização de cuidados hospitalares que seriam evitáveis, com 

destaque para os internamentos médicos evitáveis, por se encontrarem associados a patologias 

ou condições de saúde que podem e devem ser prevenidas e/ou tratadas ao nível dos cuidados 

programados de primeira linha; 

ix. Obedecer às regras previstas no Oficio Circular n.º 5487 de 21 de novembro, da Direção Geral 

de Tesouro e Finanças; 

x. Obedecer ao disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

xi. Aumentar as receitas extra-contrato-Programa, efetuando protocolos com outras entidades 

do SNS ou outras entidades terceiras responsáveis; 

xii. Consolidar uma efetiva politica de centralização da aquisição de bens e serviços específicos 

da área da saúde, nomeadamente medicamentos e dispositivos médicos, nos termos definidos 

no Despacho n.º 1571/2016, de 29 de janeiro; 

xiii. O valor do Contrato-Programa considerando nos rendimentos com prestações de serviços 

do SNS corresponde ao contratualizado com a Administração Regional de Saúde do Centro e nos 

rendimentos com origem em entidades terceiras foi considerando um montante idêntico à 

previsão apurada em 2018; 

xiv. Princípio do Orçamento-Global, não podendo os rendimentos provenientes do Contrato-

programa serem superiores ao valor estabelecido como contrapartida da atividade contratada 

no âmbito do SNS; 

xv. Os incentivos institucionais representam 5% do valor do Contrato-Programa; 

xvi. É aplicado um sistema de incentivos relacionados com o desempenho hospitalar relativo 

(benchmarking) entre as instituições do grupo; 

xvii. O sistema de penalizações representa no máximo 3% do valor global do contrato-Programa; 

xviii. Preço-base único para a atividade codificada em Grupos de Diagnóstico Homogéneos e 

Índice Casemix correspondente à produção de 2016, agrupada pela versão do agrupador All 

Patients Refined DRG (APR); 

xix. Manutenção da existência de um ICM único no internamento para atividade médica e 

cirúrgica; 

xx. O preço praticado para o internamento cirúrgico urgente corresponde a 95% do preço base 

do internamento; 

xxi. Manutenção da modalidade de pagamento dos Serviços de Urgência com uma componente 

fixa, em função do desempenho e outra variável; 

xxii. Introdução da Telemonitorização de doentes com DPOC; 

xxiii. Garantir que em 2019 o rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios seja 

igual ou inferior ao estimado para 2018; 
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Da análise da demonstração de resultados previsional, importa salientar que o HDFF, EPE 

apresenta um melhoramento dos seus resultados para o triénio 2019-2021, com uma evolução 

positiva do EBITDA. A evolução apresentada na demonstração de resultados previsional 

encontra-se fundamentada nos pressupostos que estiveram na base da sua elaboração: 

 A evolução dos produtos farmacêuticos, material de consumo clínico e hoteleiro está 

relacionada com o aumento previsto na atividade, deduzida da redução prevista por 

diminuição de preços dos materiais resultante da abertura de novos concursos para 

aquisição. 

 No que respeita aos gastos com material administrativos, está previsto um crescimento 

abaixo da variação da produção, uma vez que está em curso o projeto "Hospital sem papel" 

e o projeto SAMA "Plataforma de Atendimento digital do utente" com impactos na redução 

de gastos nesta rubrica. 

 Os gastos com os consumos de material de manutenção e conservação são, na sua grande 

maioria, relacionados com o consumo de gás. Será lançado em 2019 novo concurso para 

aquisição de gás, para redução dos preços unitários e será promovido o projeto de eficiência 

energética (início em 2019 e conclusão em 2020) que conduzirá a uma redução substancial 

do consumo de gás. 

 Estão ainda previstas outras medidas para racionalização dos gastos com materiais de 

consumo, tais como, elaboração de protocolos de análises do Serviço de Urgência, 

desenvolvimento da metodologia de armazéns avançados, planeamento e operacionalização 

de projeto para redução de utilização de plástico. 

 O aumento dos subcontratos de MCDT's ao exterior está relacionado com o aumento da 

atividade assistencial. Apenas nos gastos com cuidados respiratórios domiciliários se prevê 

alguma contenção por via da sensibilização que se pretende efetuar na prescrição por 

médicos especialistas (prescrição apenas para o 1.º mês seguindo para os CSP). A rubrica de 

outros subcontratos, que inclui os serviços de telerradiologia, terá um crescimento inferior 

ao da produção, uma vez que regressará uma médica de licença parental. 

 O aumento dos gastos com Serviços especializados resulta da necessidade de contratar, em 

regime de prestação de serviços, médicos de Cardiologia, ORL, 1 TDT de Ortótica, do reforço 

da escala dos clínicos gerais das 00-08h no serviços de Urgência a partir de outubro de 2018, 

da despesa com consultoria e publicidade, prevista no projeto SAMA- Plataforma de 

Atendimento Digital do Utente, do aumento dos gastos com a alimentação, lavandaria e 

resíduos decorrente do aumento da atividade e do aumento do contrato assistência com a 

empresa detentora da aplicação de gestão de aprovisionamento e farmácia, pela 

disponibilização de novos módulos. 

 A rubrica de energia e fluídos (eletricidade, combustíveis e água) prevê um crescimento de 

1,4% ao ano em função do índice de preços (inflação). No entanto, em 2020 está previsto 

uma diminuição dos gastos com eletricidade decorrente das poupanças geradas pelo projeto 

de eficiência energética. 

 As deslocações, estadas e transportes terão uma diminuição de gastos por via da redução de 

preços nos transportes de doentes que se pretendem obter com a abertura de procedimento 

para a aquisição destes serviços. 
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 Os serviços diversos prevêem uma redução de gastos que decorre essencialmente das 

despesas com correio por via do projeto "Hospital sem papel" e do projeto SAMA "Plataforma 

de atendimento digital do utente" mas que é compensada pelo acréscimo previsto nos gastos 

com limpeza e higiene, uma vez que este contrato prevê uma atualização anual em função 

da evolução do salário mínimo nacional. 

 A justificação para a evolução dos gastos com pessoal já se encontra em capítulo próprio 

neste documento. 

 A variação das depreciações dos ativos fixos resulta dos investimentos previstos. 

 A rubrica de outros gastos e perdas inclui correções a exercícios anteriores (destacando-se a 

correções relativas a férias e subsídio de férias do pessoal que respeitam ao ano anterior). 

Para 2019 está prevista uma redução, porque em 2018 foi pago IRC relativo aos anos de 2014 

e 2015 (após auditoria pela Autoridade Tributária), estabilizando os valores em 2020 e 2021. 

 Também na rubrica de gastos e perdas por juros e outros encargos, está prevista uma 

redução em 2019, resultante do facto de no ano de 2018 terem sido pagos juros de mora 

sobre IRC relativo aos anos de 2014 e 2015 (após auditoria pela Autoridade Tributária), 

estabilizando assim os valores em 2020 e 2021. 

 O aumento dos rendimentos com taxas moderadoras está relacionado com o aumento da 

atividade. 

 A rubrica de prestação de serviços respeita aos rendimentos resultantes da atividade, por via 

do Contrato-Programa e outras entidades responsáveis (seguros, convenções internacionais, 

SIGIC externo, protolos para MCDT's, entre outros). O aumento está diretamente relacionado 

com a variação da produção. Em 2019, está prevista a implementação da telemedicina e dos 

cuidados paliativos. 

 Foi prevista na valorização dos rendimentos do Contrato-Programa de 2019, 2020 e 2021, 

uma valorização de 5% dos preços da consulta externa, GDH's cirúrgicos programados e 

hospital de dia, por decisão da ARS-Centro. 

 Os incentivos são lançados na conta relativa a transferências e subsídios correntes obtidos, 

em conformidade com as orientações dadas pela CNC. Esta rubrica inclui também os 

rendimentos do subsídio do INEM. As variações apresentadas resultam da variação dos 

incentivos previstos nos respetivos Contratos-Programa. 

 A rubrica de outros rendimentos e ganhos inclui essencialmente correções a exercícios 

anteriores e a imputação de subsídios e transferências para investimentos. Prevê-se uma 

estabilização dos valores entre 2018 e 2021. 

 

O balanço previsional foi elaborado em conformidade com o plano de investimentos e os 

resultados da atividade prevista, tal com a demonstração de fluxos de caixa 

 

No âmbito do exercício da função do acionista, importa referir que o ano de 2016 é o último 

exercício que se apresenta com contas aprovadas pelo titular da função acionista. As contas 

referentes ao ano de 2017 ainda não mereceram a aprovação do titular da função acionista. 
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Balanço previsional 

 

 

 

 

  

Quadro 18: Balanço - Ativo 

 Em Euros

Designação 2017 Execução*
2018 Previsão 

(PAO 2018)
2018 Estimativa 2019 Previsão 2020 Previsão 2021 Previsão

 Ativo Não Corrente 

         Ativos fixos tangíveis 7.987.645,14 11.732.754,25 8.638.660,12 13.749.855,20 16.078.999,09 15.435.005,23

         Propriedades de investimento 100.338,67 98.278,47 98.278,47 98.278,47 98.278,47

         Ativos intangíveis 961.297,79 988.635,28 940.686,99 918.712,56 906.738,14 884.763,71

         Ativos biológicos 

         Investimentos financeiros 33.450,36 47.805,23 55.233,75 56.478,62 56.830,44 56.830,44

         Devedores por empréstimos bonificados e 

subsídios reembolsáveis 

         Accionistas / Sócios / Associados 

         Outros ativos financeiros 

         Ativos por impostos diferidos 

Total dos Ativos Não Correntes: 9.082.732 12.769.195 9.732.859 14.823.325 17.140.846 16.474.878

 Ativo Corrente 

         Inventários 735.540,47 734.135,85 712.147,75 782.147,75 782.147,75 782.147,75

         Ativos biológicos 

         Devedores por transferéncias e subsídios não 

reembolsáveis 

         Devedores por empréstimos bonificados e 

subsídios reembolsáveis 

         Clientes, contribuintes e utentes 3.646.918,67 8.122.221,26 3.997.059,69 4.083.209,27 4.093.897,38 3.985.659,19

         Estado e outros entes públicos 59.646,33 39.412,92 85.524,52 85.524,52 85.524,52 85.524,52

         Accionistas / Sócios / Associados 2.050.000,00

         Outras contas a receber 2.808.935,67 5.871.077,06 4.894.008,05 5.010.443,03 5.045.885,55 5.059.168,56

         Diferimentos 20.303,01 36.382,03 20.303,01 20.303,01 20.303,01 20.303,01

         Ativos financeiros detidos para negociação 

         Outros ativos financeiros 

         Ativos não correntes detidos para venda 

         Caixa e depósitos 438.829,74 88.903,92 471.794,71 509.317,73 531.600,14 538.920,01

Total dos Ativos Correntes: 9.760.174 14.892.133 10.180.838 10.490.945 10.559.358 10.471.723

Total do Ativo: 18.842.906 27.661.328 19.913.697 25.314.270 27.700.204 26.946.601

* Balançete de 2017 convertido de POCMS para SNC-AP
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Quadro 19: Balanço - Património Líquido e Passivo 

Em Euros

Designação 2017 Execução*
2018 Previsão 

(PAO 2018)
2018 Estimativa 2019 Previsão 2020 Previsão 2021 Previsão

 Património Líquido 

         Património / Capital 29.100.000,00 27.050.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00

         Acções (quotas) próprias 

         Outros instrumentos de património líquido 

         Prémios de emissão 

         Reservas 1.808.181,35 1.808.181,35 1.808.181,35 1.808.181,35 1.808.181,35 1.808.181,35

         Resultados transitados (29.873.938,70) (28.347.587,07) (27.841.438,98) (31.518.883,85) (33.372.831,10) (35.449.972,70)

         Ajustamentos em activos financeiros 

         Excedentes de revalorização 

         Outras variações no património líquido 2.310.647,93 4.278.153,49 2.480.630,92 5.827.426,09 6.373.953,59 6.373.953,59

Resultado Líquido do Exercício (1.502.178,14) (1.690.416,05) (3.677.444,87) (1.853.947,25) (2.077.141,59) (2.068.837,15)

         Dividendos antecipados 

         Interesses que não controlam 

Total do património líquido: 1.842.712 3.098.332 1.869.928 3.362.776 1.832.162 -236.675

 Passivo 

 Passivo Não Corrente 

           Provisões 364.980,19 281.696,81 392.517,18 422.517,18 452.517,18 482.517,18

           Financiamentos obtidos 

           Fornecedores de investimentos 

           Responsabilidades por benefícios pós-emprego 

           Passivos por impostos diferidos 

           Outras contas a pagar 

Total do Passivo Não Corrente: 364.980 281.697 392.517 422.517 452.517 482.517

 Passivo Corrente 

           Credores por transferências e subsídios não 

reembolsáveis concedidos 

381.770,61 874.562,35 382.395,91 661.336,13 661.336,13 661.336,13

           Fornecedores 5.056.216,21 7.105.478,55 3.093.102,82 3.874.631,87 6.594.352,40 6.824.897,81

           Adiantamentos de clientes, contribuintes e 

utentes 

3.590.292,46 7.692.631,95 5.686.939,23 5.686.939,23 5.686.939,23 5.686.939,23

           Estado e outros entes públicos 740.447,52 750.547,79 819.496,03 989.531,17 1.031.852,85 1.045.640,15

           Accionistas / Sócios / Associados 

           Financiamentos obtidos 

           Fornecedores de investimentos 492.115,58 1.292.898,24 1.085.188,46 3.515.067,44 4.515.067,44 5.515.067,44

           Outras contas a pagar 6.374.370,84 6.565.180,38 6.584.129,00 6.801.470,81 6.925.977,00 6.966.877,86

           Diferimentos 

           Passivos financeiros detidos para negociação 

           Outros passivos financeiros 

Total do Passivo Corrente: 16.635.213 24.281.299 17.651.251 21.528.977 25.415.525 26.700.759

Total do Passivo: 17.000.193 24.562.996 18.043.769 21.951.494 25.868.042 27.183.276

Total do Capital Próprio e Passivo: 18.842.906 27.661.328 19.913.697 25.314.270 27.700.204 26.946.601

* Balançete de 2017 convertido de POCMS para SNC-AP
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Demonstração de resultados por natureza previsional 

 

 

 

 

 

  

Quadro 20: Demonstração dos Resultados 

Em Euros

Designação 2017 Execução*
2018 Previsão 

(PAO 2018)
2018 Estimativa 2019 Previsão 2020 Previsão 2021 Previsão

 Impostos, contribuições e taxas 958.824,11 958.855,83 942.540,81 970.837,34 981.981,65 991.656,11

 Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00

 Prestações de serviços e concessões 24.791.693,57 25.699.852,49 24.697.963,43 28.725.053,42 29.601.508,70 30.036.497,10

 Transferências e Subsídios correntes obtidos 1.966.680,13 1.419.478,97 1.177.473,27 1.522.661,08 1.558.121,97 1.571.474,61

 Variação nos inventários da produção 0,00 0,00 0,00 0,00

 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00

 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5.025.659,02) (5.080.605,84) (5.241.773,65) (5.715.041,90) (5.620.547,01) (5.572.762,57)

 Fornecimentos e serviços externos (4.198.201,30) (4.024.296,95) (4.298.530,42) (4.543.626,57) (4.520.196,06) (4.545.905,36)

 Gastos com o pessoal (18.935.494,01) (19.796.251,27) (20.175.548,79) (22.066.918,07) (23.034.893,38) (23.352.877,82)

 Transferências e subsídios concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00

 Prestações Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

 Imparidade de inventários (perdas / reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) (123.761,91) (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00)

 Provisões (aumentos / reduções) (83.283,38) (30.000,00) (30.000,00) (30.000,00) (30.000,00)

 Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / 

reversões) 

0,00 0,00 0,00 0,00

 Aumentos / reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 0,00

 Outros rendimentos e ganhos 448.355,72 408.156,21 227.786,72 261.432,13 309.920,98 416.244,34

 Outros gastos e perdas (675.406,60) (445.932,40) (260.125,27) (178.989,09) (178.989,09) (178.989,09)

Resultado Antes de Depreciações e Gastos de Financiamento (876.252,69) (960.742,95) (3.060.213,90) (1.154.591,67) (1.033.092,25) (764.662,70)

 Gastos / reversões de depreciação e de amortização (616.268,15) (719.440,06) (588.656,61) (678.733,86) (1.023.427,63) (1.283.552,74)

 Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / 

reversões) 

Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento) (1.492.520,84) (1.680.183,01) (3.648.870,51) (1.833.325,53) (2.056.519,87) (2.048.215,43)

 Juros e rendimentos similares obtidos 

 Juros e gastos similares suportados (2.577,28) (2.762,44) (21.494,34) (13.541,70) (13.541,70) (13.541,70)

Resultado Antes de Impostos (1.495.098,12) (1.682.945,45) (3.670.364,85) (1.846.867,23) (2.070.061,57) (2.061.757,13)

 Imposto sobre o rendimento (7.080,02) (7.470,60) (7.080,02) (7.080,02) (7.080,02) (7.080,02)

Resultado Líquido do Período (1.502.178,14) (1.690.416,05) (3.677.444,87) (1.853.947,25) (2.077.141,59) (2.068.837,15)

* Balançete de 2017 convertido de POCMS para SNC-AP
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Demonstração de fluxos de caixa previsional 

 

 

  

Quadro 21: Demonstração dos fluxos de caixa 

Em Euros

Designação 2017 Execução
2018 Previsão (PAO 

2018)
2018 Estimativa 2019 Previsão 2020 Previsão 2021 Previsão

 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 

 Recebimentos de Clientes 31.643.181,40 25.159.015,86 26.527.189,47 29.038.359,35 29.747.209,81 30.009.232,81

 Recebimentos de Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

 Recebimentos de Utentes 777.937,46 902.033,55 902.034,00 1.006.569,45 1.030.785,82 1.040.460,28

 Pagamentos a Fornecedores (7.457.236,23) (5.503.492,48) (11.598.548,36) (7.141.652,83) (6.193.805,28) (6.441.679,18)

 Pagamentos ao Pessoal (18.854.199,43) (19.466.451,99) (20.795.604,31) (22.436.973,59) (23.233.306,41) (23.379.648,35)

Caixa gerada pelas Operações 6.109.683,20 1.091.104,94 (4.964.929) 466.302,38 1.350.883,94 1.228.365,55

 Outros Recebimentos/Pagamentos (5.366.231,07) 93.689,00 328.336,70 247.200,52 247.200,52 247.200,52

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1): 743.452,13 1.184.793,94 (4.636.592,50) 713.502,90 1.598.084,46 1.475.566,07

 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 

 Pagamentos respeitantes a: 

 Ativos fixos tangíveis (350.573,27) (3.612.158,24) (844.658,06) (3.395.415,99) (1.652.004,67) (1.425.802,43)

 Ativos intangíveis (7.034,39) (5.000,00) (37.377,23) (386.514,17) (79.274,27) 0,00

 Propriedades de investimento 

 Investimentos financeiros (14.582,21) (14.392,78) (16.152,98) (17.072,52) (19.049,76) (19.049,76)

 Outros ativos 

 Recebimentos provenientes de: 

 Ativos fixos tangíveis 

 Ativos intangíveis 

 Propriedades de investimento 

 Investimentos financeiros 

 Outros ativos 

 Subsídios ao investimento 2.575.212,53 3.144.830,42 192.383,13 0,00

 Transferências de capital 

 Juros e rendimentos similares 9.024,73

 Dividendos 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2): (363.165,14) (1.056.338) (898.188,27) (654.172,26) (1.557.945,57) (1.444.852,19)

 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 

 Recebimentos provenientes de: 

 Financiamentos obtidos 

 Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 5.597.506,00

 Cobertura de prejuízos 

 Doações 7.842,00

 Outras operações de financiamento 

 Pagamentos respeitantes a: 

 Financiamentos obtidos 

 Juros e gastos similares (13,40) (3.615,52) (29.760,26) (21.807,62) (21.807,62) (21.807,62)

 Dividendos 

 Reduções de capital e de outros instrumentos de capital 

 Outras operações de financiamento (76.254,88)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3): 7.829 (79.870) 5.567.746 (21.807,62) (21.807,62) (21.807,62)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 388.116 48.585 32.965 37.523 18.331 8.906

Efeito das diferenças de câmbio 0 0 0 0 0 0

Caixa e seus equivalentes no início do período 50.714 40.319 438.830 471.795 509.318 527.649

Caixa e seus equivalentes no fim do período 438.830 88.904 471.795 509.318 527.649 536.555

 CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA 

 Caixa e seus equivalentes no início do período n.a. n.a.

 - Equivalentes a caixa no início do periodo n.a. n.a. 438.829,74 471.794,71 509.317,73 527.648,99

 - Variações cambias de caixa no início do período n.a. n.a.

 = Saldo da gerência anterior n.a. n.a.

 De execução orçamental n.a. n.a. 257,26 257,26 257,26 257,26

 De operações de tesouraria n.a. n.a. 438.572,48 471.537,45 509.060,47 527.391,73

Caixa e seus equivalentes no fim do período n.a. n.a.

 - Equivalentes a caixa no fim do periodo n.a. n.a. 471.794,71 509.317,73 527.648,99 536.555,26

 - Variações cambias de caixa no fim do período n.a. n.a.

 = Saldo para a gerência seguinte n.a. n.a.

 De execução orçamental n.a. n.a. 257,26 257,26 257,26 257,26

 De operações de tesouraria n.a. n.a. 471.537,45 509.060,47 527.391,73 536.298,00
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Plano de redução de custos 

 

O Conselho de Administração está ciente do desafio que se impõe à gestão hospitalar e que 

obriga a uma preocupação permanente na redução do peso dos gastos operacionais no volume 

de negócios. Para tal serão implementadas um conjunto de medidas de controlo e de 

racionalização de gastos, já referidas atrás, ainda que existam acréscimos de gastos que 

decorrem de decisões governamentais sobre as quais não nos é possível atuar.  

 

 

 

O HDFF, EPE, prevê para 2019, uma redução do peso dos gastos operacionais sobre o volume de 

negócios face à estimativa de 2018, evidenciando portanto uma melhoria da eficiência 

operacional. Ainda que esteja previsto um aumento dos gastos com CMVMC, gastos com FSE e 

gastos com pessoal, está previsto um aumento superior no volume de negócios. De referir que, 

caso expurgássemos os impactos das valorizações remuneratórias dos gastos com pessoal, a 

evolução seria significativamente superior.  

 

O acréscimo de gastos com pessoal de 9,4% encontra-se devidamente justificado e sustentado 

no pedido de dispensa da manutenção ou redução de gastos face aos estimados para 2018, que 

se anexa. 

 

Os encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os gastos associados à 

frota automóvel manter-se-ão em 2019 nos valores estimados para 2018. 

 

Quadro 22: Plano de redução de custos 

Valor %

(1) CMVMC 5.025.659,02 5.241.773,65 5.715.041,90 473.268,25 9,0%

(2) FSE 4.198.201,30 4.298.530,42 4.543.626,57 245.096,15 5,7%

(3) Gastos com o Pessoal 18.935.494,01 20.175.548,79 22.066.918,07 1.891.369,28 9,4%

Indemnizações 2.973,73 3.253,09 3.253,09 0,00 0,0%

Valorizações Remuneratórias 0,00 199.466,29 850.307,67 650.841,38 326,3%

(4) Gastos Operacionais 28.159.354,33 29.715.852,86 32.325.586,54 2.609.733,68 8,8%

(5) Volume de Negócios (VN) 24.791.693,57 24.697.963,43 28.725.053,42 4.027.089,99 16,3%

Subsídios à Exploração 1.966.680,13 1.177.473,27 1.522.661,08 345.187,81 29,3%

Indemnizações compensatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

(6) Peso dos Gastos / VN 113,6% 120,3% 112,5% -0,08 -6,5%

(7) Deslocações e alojamento (valor) 1.509,80 1.523,36 1.523,36 0,00 0,0%

(8) Ajudas de custo (valor) 11.864,07 15.662,24 15.662,24 0,00 0,0%

(9) Gastos com a frota automóvel  (a) 24.968,73 29.567,56 29.567,56 0,00 0,0%

(7) + (8) + (9) 38.342,60 46.753,16 46.753,16 0,00 0,0%

Gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e 

consultoria (valor)
25.758,24 25.760,40 63.760,40 38.000,00 0,0%

(a)  Os gastos associados à frota automóvel incluem: combustíveis, portagens, reparação, IUC, seguro, Gesfrota e amotizações. 

PRC
Var. 2019/20182018

Estimativa

2017

Execução

2019

Previsão
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Está previsto um aumento de 38.000€ nos gastos com contratações de estudos, pareceres, 

projetos e consultoria, que decorre da implemnatação do projecto “Plataforma de atendimento 

e prestação digital de serviços ao utente” cofinaciado pelo SAMA 2020. 

 

 

Endividamento remunerado 

 

O acréscimo do endividamento remunerado previsto para o ano de 2019 é de 0%, cumprindo o 

constante nos termos da proposta do OE/2019, que limita o crescimento do endividamento, 

considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado, em 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financiamento remunerado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital 29.100.000 29.100.000 29.100.000 29.100.000 29.100.000

Novos investimentos 0 0 0 0 0

0,00%Endividamento Remunerado:

2018 Estimado 2017 Execução2019 Previsão2020 Previsão2021 Previsão

Quadro 23: Endividamento remunerado 
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6. Plano de Investimentos 
 

O plano de investimentos do HDFF, EPE para 2019 tem enquadramento no âmbito do processo 

de planeamento estratégico trianual e foram priorizadas as necessidades de investimento, em 

conformidade com as orientações dadas pela Tutela. No que respeita à fonte de financiamento, 

impõe-se sublinhar que o HDFF não tem autonomia financeira que permita financiar os 

investimentos necessários ao bom funcionamento do hospital. Neste sentido, os investimentos 

foram definidos em função da cobertura financeira disponível e priorizados com base nas 

necessidades de investimentos existentes, tendo como objetivo a concretização da estratégia 

definida para o Hospital. 

 

O investimento considerado prioritário para 2019 será o início da construção do novo Bloco 

Operatório. Trata-se de um investimento estratégico para o hospital, já que as atuais instalações 

do Bloco Operatório não cumprem integralmente a legislação em vigor e não reúnem os 

requisitos mínimos atualmente exigidos para o seu normal funcionamento, em função de 

infraestruturas e estruturas obsoletas. Este investimento de cerca de 3 milhões de euros e que 

se espera concluir em 2019, é financiado mediante recurso aos fundos comunitários em cerca 

de 78%, sendo o remanescente por financiamento próprio. 

 

Outra prioridade estabelecida para o ano de 2019, é a implementação de medidas de eficiência 

energética. Para isso o hospital irá apresentar uma candidatura ao POSEUR – Programa 

Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, de forma a reduzir o consumo 

de energia primária do HDFF, EPE. 

 

O plano de investimentos contempla também a implementação de uma plataforma de 

atendimento e prestação digital de serviços ao utente, que pretende ir ao encontro das 

necessidades de comunicação com os utentes e acompanhantes, garantindo-lhes vários meios 

de acesso, rápidos e eficazes, quer dentro quer no exterior do hospital. Na mesma via, promove 

a otimização de recursos internos necessários ao efeito, documentais e digitais, e clínicos ou 

não, garantindo de forma global a implementação do novo modelo de atendimento. Este 

investimento conta com uma estimativa para 2018 de cerca de € 158.331, sendo 15% suportado 

por receitas próprias e o remanescente por financiamento comunitário, ou seja cerca de € 

134.582. 

 

As restantes necessidades de investimentos estão relacionados com o desenvolvimento da 

atividade operacional ou que em face do histórico ocorrem com regularidade, designadamente 

investimentos para substituição de equipamentos existentes que entretanto se tornam 

obsoletos ou sem reparação. 
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O plano de investimentos apresentado para 2019 ronda uma despesa de 5,3 milhões de euros e 

será financiado em cerca de 57% por fundos comunitários, 41% por fundos próprios do hospital 

e 2% pela Fundação EDP Solidária. Retirando os projetos com financiamento aprovado pelos 

fundos comunitários, nomeadamente a construção do novo Bloco Operatório (ID 4) e a 

plataforma de atendimento do utente (ID 5), pela Fundação EDP Solidária, com o projeto para 

fornecimento e instalação do sistema AVAC (ID 6), e o projeto de eficiência energética (ID 13) 

que depende da aprovação da canditura apresentada ao PO SEUR, o valor do investimento 

previsto para o ano de 2019, suportado por receitas próprias será de € 935.646. 

 

 

 
Quadro 24: Investimentos previstos para 2019 

1 Obras  de beneficiação das  insta lações  exis tentes 50.000,0 2

2 Aquis ição de Equipamento bás ico de substi tuição 70.000,0 2

3 Unidades  de participação do FCT 14.392,8 2

4 Conceção e construção de um novo bloco operatório 3.032.358,1 1

5 Plataforma de atendimento e prestação digi ta l  de serviços  ao utente 228.182,9 1

6 Fornecimento e Insta lação do Sis tema AVAC 131.856,0 1

7 Melhoria  da  s ina lética 50.000,0 3

9
Atual ização do  Equipamento de ofta lmologia  para  exames  especia is   

- Aquis ição de um Tomografo de Coerência  Ótica
135.000,0 3

12 Aquis ição de computadores 71.500,0 2

13 Eficiência  energética  1.000.000,0 1

17 Nivelamento dos  elevadores  montacamas 15.000,0 2

19 Requal i ficação das  infraestruturas  do Serviço de Medicina  Interna 75.000,0 2

22 Aquis ição de um Ecocardiografo 147.600,0 2

23 Aquis ição de uma Autoclave 45.510,0 2

25 Aquis ição de Torre Artroscopia  36.000,0 2

26
Aquis ição de camas  elétricas  e mesas  de cabeceira  para  o serviço de 

Ortopedia  
73.663,2 2

29 Aquis ição de uma Incubadora para  o serviço de Pediatria 11.000,0 2

31 Construção de muro na porta  do Serviço de Urgência 27.000,0 2

32 Aquis ição de equipamento para  o Bloco Operatório 113.980,0 2

5.328.043,0
(1) Grau de priorização em que 1 é muito prioritário e 4 é pouco prioritário.

ID Designação do Projeto
Investimento 

2019
Priorização ( 1 )

Total
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Quadro 25: Plano de Investimentos 2019-2021 

Própria
Fundos 

Comunitários
Outra TOTAL Própria

Fundos 

Comunitários
Própria

Fundos 

Comunitários
Outra Própria

Fundos 

Comunitários
Própria

Fundos 

Comunitários

1 Obras  de beneficiação das  insta lações  exis tentes 50.000,0 50.000,0 50.000,0 2 240
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

2 Aquis ição de Equipamento bás ico de substi tuição 70.000,0 70.000,0 70.000,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

3 Unidades  de participação do FCT 14.392,8 14.392,8 14.392,8 2 -
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

4 Conceção e construção de um novo bloco operatório 679.983,1 2.352.375,0 3.032.358,1 679.983,1 2.352.375,0 1 480
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

5 Plataforma de atendimento e prestação digi ta l  de serviços  ao utente 69.868,3 395.920,2 465.788,4 23.749,7 134.581,6 34.227,4 193.955,4 11.891,1 67.383,1 1 96
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

6 Fornecimento e Insta lação do Sis tema AVAC 33.356,0 98.500,0 131.856,0 33.356,0 98.500,0 1 960
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

7 Melhoria  da  s ina lética 50.000,0 50.000,0 50.000,0 3 240 melhoria  do acesso

8 Aquis ição de Tomografia  Computorizada 270.600,0 270.600,0 270.600,0 1 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

9
Atual ização do  Equipamento de ofta lmologia  para  exames  especia is   

- Aquis ição de um Tomografo de Coerência  Ótica
135.000,0 135.000,0 135.000,0 3 84

evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

10
Requal i ficação da  cozinha hospita lar: armazenamento, confeção, 

empratamento, lavagem e insta lações  sanitárias
400.000,0 400.000,0 150.000,0 250.000,0 2 240

evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

11 Reestruturação do atual  Bloco Operatório p/nova funcional idade 350.000,0 350.000,0 350.000,0 3 240
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

12 Aquis ição de computadores 81.500,0 81.500,0 71.500,0 10.000,0 2 96
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

13 Eficiência  energética  1.046.527,5 1.046.527,5 2.093.055,0 500.000,0 500.000,0 546.527,5 546.527,5 1 84
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

14
Infraestrutura  de rede e hardware para  insta lação da  versão 2 do 

SONHO
250.000,0 250.000,0 250.000,0 3 96

melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

15 Aquis ição de s is tema de dis tribuição de medicamentos  (pixéis ) 54.000,0 54.000,0 54.000,0 2 84
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

16
Criação de sa la  de pressão negativa  para  preparação de ci tostáticos  

nos  Serviços  Farmacêuticos
75.000,0 75.000,0 75.000,0 2 84

melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

17 Nivelamento dos  elevadores  montacamas 15.000,0 15.000,0 15.000,0 2 120
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

18
Criação de  ginás io exterior no serviço de Medicina  Fís ica  e 

Reabi l i tação
7.500,0 7.500,0 7.500,0 2 240

melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

19 Requal i ficação das  infraestruturas  do Serviço de Medicina  Interna 150.000,0 150.000,0 61.500,0 75.000,0 13.500,0 2 240
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

20
Aquis ição de aparelho de Ondas  de Choque para  o serviço de 

Medicina  Fís ica  e Reabi l i tação
24.600,0 24.600,0 2 84

evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

21 Aquis ição de um Ecografo para  o serviço de Imagiologia 12.300,0 12.300,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

22 Aquis ição de um Ecocardiografo 147.600,0 147.600,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

23 Aquis ição de uma Autoclave 45.510,0 45.510,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

24 Aquis ição de equipamento para  o serviço de Dermatologia  31.980,0 31.980,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

25 Aquis ição de Torre Artroscopia  36.000,0 36.000,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

26
Aquis ição de camas  elétricas  e mesas  de cabeceira  para  o serviço de 

Ortopedia  
147.326,4 73.663,2 73.663,2 2 84

evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

27 Aquis ição de um Microscópio para  o serviço de Ofta lmologia 63.923,7 63.923,7 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

28
Aquis ição de um porta  cassete com tampa e visor para  os  Serviços  

Farmacêuticos  
10.116,5 10.116,5 2 84

melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

29 Aquis ição de uma Incubadora  para  o serviço de Pediatria 11.000,0 11.000,0 2 84
melhoria  da  eficiência  e 

produtividade

30 Aquis ição de antenas  para  Rede WI Fi 19.680,0 19.680,0 2 96 melhoria  do acesso

31 Construção de muro na  porta  do Serviço de Urgência 27.000,0 27.000,0 2 120
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

32 Aquis ição de equipamento para  o Bloco Operatório 113.980,0 113.980,0 2 84
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

33 Renovação do parqueamento de macas  hospita lares 86.100,0 86.100,0 2 96
evitar a  interrupção da prestação 

de cuidados

4.579.844,3 3.794.822,7 98.500,0 7.696.050,3 85.249,7 134.581,6 2.183.212,5 3.046.330,4 98.500,0 2.061.382,1 613.910,6 250.000,0 0,0

Objetivo do

Investimento

Priorização 
(1)

2021 Estimativa

Total

ID
Payback

(meses)
Designação do Projeto

2018 Estimativa 2020 EstimativaPrevisão 2019Fonte de Financiamento
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De forma a dar cumprimento à circular n.º 4219, de 14 de agosto da DGTF, apresenta-se de 

seguida a previsão para 2018 dos investimentos elencados no PAO de 2018: 

 

 

 

 

 

Própria Endividamento
Fundos 

Comunitários

1 Obras  de beneficiação das  insta lações  exis tentes 50.000,00 50.000,00

2 Aquis ição de Equipamento bás ico de substi tuição 40.000,00 40.000,00

3 Aquis ição de Equipamento adminis trativo e informático 50.000,00 50.000,00

4 Certi ficação e acreditação de serviços 5.000,00 5.000,00

5 Unidades  de participação do FCT 14.392,78 14.392,78

6 Conceção e construção de novo bloco operatório 3.032.358,12 454.853,72 2.577.504,40

7
Plataforma de atendimento e prestação digi ta l  de serviços  ao 

utente
523.534,86 39.324,27 222.837,53

8 Aquis ição de Tomografia  Computorizada  (1) 381.299,99 381.299,99

9 Dotação gradual  da  enfermaria  de Ortopedia  com camas  elétricas 54.218,56 27.109,28

10
Atual ização do Equipamento de Ofta lmologia  para  exames  

especia is
200.000,00 200.000,00

11
Investimentos  relacionados  com a  substi tuição de materia is  com 

amianto
101.294,00 20.705,00 62.115,00

12
Requal i ficação da  cozinha hospita lar: armazenamento, confeção, 

empratamento, lavagem e insta lações  sanitárias
400.000,00 150.000,00

13 Reestruturação do atual  Bloco Operatório para  nova funcional idade 350.000,00

14 Hospita l i zação domici l iária 144.626,33 21.693,95 122.932,38

15 Figueira  Respira  + 78.371,55 11.755,73 66.615,82

16 Aquis ição de equipamento informático: 1 s torage e 65 computadores 170.000,00 100.000,00

17 Aquis ição de equipamento Cirúrgico de Ortopedia 19.000,00 19.000,00

18 Atual ização de Equipamento de ORL 60.000,00 60.000,00

19 Substi tuição de equipamento de mamografia 75.000,00

20 Substi tuição da  rede de dis tribuição de vapor 120.000,00

21
Infraestrutura  de rede e harware para  insta lação da  versão 2 do 

SONHO
250.000,00

22 Aquis ição de s is tema de dis tribuição de medicamentos  (pixéis ) 54.000,00

23
Aquis ição de equipamento para  o Bloco Operatório (Torre de 

laparoscopia , candeeiro e mesas  operatórias )
65.000,00

24
Bloco Lean - Reengenharia , s impl i ficação e desmateria l i zação de 

processos
181.871,34

25
Criação de sa la  de pressão negativa  para  preparação de ci tostáticos  

nos  Serviços  Farmacêuticos
75.000,00

26 Renovação do parqueamento de camas  hospita lares 66.000,00

27
Equipamento de loca l i zação magnética  de gângl ios  l infáticos  

sentinela
15.000,00

28 Nivelamento dos  elevadores  montacamas 15.000,00

29 Substi tuição do transformador e dis juntor da  Centra l  Eletrica 7.000,00

30
Criação de ginás io exterior no serviço de Medicina  Fís ica  e 

Reabi l i tação
7.500,00

31
Cobertura  do telhado dos  serviços  farmacêuticos  com estrutura  

impermiável
37.500,00

6.642.967,5 1.263.834,7 381.300,0 3.052.005,1
(1) Locação financeira de 5 anos

Montante global 

do

investimento

Previsão 2018

Total

ID Designação do Projeto

Quadro 26: Investimentos previstos para 2018 elencados no PAO 2018 
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ANEXOS 
 

• Demonstração de Resultados previsionais 2018-2021, detalhada 

• Parecer do Fiscal Único 

• Pedido de Dispensa do cumprimento dos Princípios de Recursos Humanos para 2019 

• Declaração de Conformidade 



                                  

                                                                                                                 

 


