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1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, 
assim como a visão e os valores que orientam a empresa.

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ) tem como missão 
prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados ní-
veis de competência, excelência e rigor, fomentando a for-
mação pré e pós-graduada e a investigação, respeitando 
sempre o princípio da humanização e promovendo o orgu-
lho e sentido de pertença de todos os profi ssionais.

A visão do CHSJ é ser um exemplo na prestação de cui-
dados de saúde a nível nacional e internacional, com uma 
perspetiva de crescimento sustentável, comprometimen-
to, sentido de mudança e diferenciação, ambicionando a 
criação de valor para todos os seus públicos, tornando-se 
a marca referência no setor da saúde

Valores e princípios.
No exercício da sua atividade o CHSJ e os profi ssionais que 
constituem a sua equipa de trabalho observam e orientam-
se pelos seguintes valores e princípios:

1. Valores:
a) Competência;
b) Humanismo;
c) Paixão;
d) Rigor;
e) Transparência;
f) União;
g) Solidariedade;
h) Ambição.

2. Princípios:
a) Reconhecimento da dignidade e do caráter singular de 
cada pessoa;
b) Centralidade do doente e promoção da saúde na comu-
nidade;
c) Postura e prática com elevados padrões éticos;
d) Respeito pela natureza e procura de práticas ecologica-
mente sustentáveis.

Dotado de autonomia administrativa, fi nanceira e patri-
monial, o CHSJ desenvolve uma organização responsável 
e efi ciente, capaz de gerir os seus recursos e favorecer o 
desenvolvimento, a participação e o empenho de todos os 
seus profi ssionais. 

O CHSJ rege-se por valores de comprometimento e de 
rigor nas suas relações, quer na referenciação, quer no 
atendimento especializado, e faz da criatividade e do prag-
matismo as bases da parceria capaz de gerar resultados e 
criar valor para o Utentes.

2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas 
no âmbito da estratégia defi nida (vide do artigo 38.º do 
Decreto-Lei nº133/2013)

O diagnóstico efetuado no quadro da elaboração do Plano 
Estratégico 2013-2015, utilizando uma análise SWOT de 
matriz ilustrada na fi gura abaixo, permitiu identifi car sete 
grandes eixos estratégicos para o triénio 2013-2015:

I. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
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EIXO 1 – Reforma Hospitalar

Este eixo, pré-defi nido pela Tutela, insere-se no contexto 
do Memorando de Entendimento celebrado entre o Esta-
do Português e as instituições fi nanceiras internacionais 
(MoU) que prevê a reorganização e racionalização da rede 
hospitalar, e inclui ações no ajustamento de camas de agu-
dos, nos recursos humanos, nos sistemas de informação, 
na qualidade, no modelo de governação e na otimização da 
estrutura organizativa do CHSJ

EIXO 2 – Clientes – Servir as Expetativas 

Aos doentes que são a nossa razão de existir, enquanto 
profi ssionais, devemos proporcionar não só a medicina 
tecnicamente mais avançada, mas também o conforto físi-
co e humano, para que não sejamos apenas referência na 
diferenciação dos cuidados mas também na humanização 
dos cuidados. 

EIXO 3 – Pessoas – Melhorar e Renovar Competências 

As pessoas desempenham um papel fundamental na pro-
dutividade e qualidade que o Centro Hospitalar de São 
João tem vindo a demonstrar e pretende reforçar no pró-
ximo triénio. Num ambiente muito exigente e de fortes 
restrições orçamentais gerir pessoas para que estas au-
mentem as suas capacidades e façam seus os objetivos da 
Instituição é o principal, e mais atual, desafi o que se coloca 
às instituições.

EIXO 4 – Marca – Dar Confi ança 

Afi rmar a marca São João como sinónimo de confi ança e 
qualidade é o propósito deste eixo e um dos objetivos es-
tratégicos do Centro Hospitalar de São João. É fundamen-
tal manter a afi rmação da marca São João como sinónimo 
de confi ança, excelência, profi ssionalismo, humanismo, 
competência e transparência.

A marca São João será igualmente alavancada na defi ni-
ção e concretização de funções e valências hospitalares 
e domiciliárias, no estabelecimento de diversas parcerias 
com outros Hospitais, Centros de Saúde e outras Institui-
ções, numa Política integrada de Investigação e formação 
clínica, na Comunicação e na Excelência no atendimento e 
desempenho clínico.

MoU
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EIXO 5 – Processos – Atingir a Efi ciência 

É indispensável para a defesa do modelo social, solidário e 
universal, que inspira o SNS, aumentar a efi ciência e asse-
gurar a sustentabilidade fi nanceira dos Hospitais.

O Centro Hospitalar de São João iniciou este percurso, de 
aumento de efi ciência e de sustentabilidade fi nanceira há 
já alguns anos, e pretende manter/reforçar esta posição no 
próximo triénio.

EIXO 6 – Proveitos Extra Contrato-Programa 

Aumentar os proveitos extra contrato-programa como 
forma de diminuir a dependência deste e como forma de 
incrementar a utilização e rentabilização dos equipamen-
tos e dos recursos físicos e humanos da Instituição

EIXO 7 – Sustentabilidade Ambiental 

Afi rmar a responsabilidade ambiental do CHSJ mediante 
a sensibilização e adoção de boas práticas ambientais nas 
áreas do consumo de água, energia, produção de resíduos 
e utilização dos equipamentos. 

Tendo presente os vetores de orientação referidos, é im-
perioso para o CHSJ, manter a sua carteira de serviços; re-
forçar o pendor cirúrgico altamente diferenciado; reforçar 
algumas áreas médicas estratégicas para o Norte e apos-
tar em atividades clínicas e não clínicas que nos permitam 
obter receita extra Contrato-Programa.

Mediante as ações e iniciativas estratégicas elencadas 
para cada um dois eixos estratégicos e, no sentido de tra-
duzir a Missão, a Visão e a Estratégia para uma linguagem 
operacional, quantifi cada em termos de iniciativas, obje-
tivos estratégicos, metas e indicadores, foi elaborado um 
Mapa Estratégico cuja fi nalidade é apoiar a execução da 
estratégia e proceder à sua periódica monitorização.

€

=

€
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 a) Objetivos e resultados defi nidos pelos acionistas 
relativos ao desenvolvimento da atividade empresarial 
a alcançar em cada ano e triénio, em especial os econó-
mico e fi nanceiros
 b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a 
justifi cação dos desvios verifi cados e das medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar

O Contrato-Programa defi ne as orientações e objetivos 
de gestão no âmbito da prestação de serviços e cuidados 
de saúde, em termos de produção contratada, bem como a 
respetiva remuneração e os custos e incentivos institucio-
nais atribuídos em função do cumprimento de objetivos de 
qualidade e efi ciência.

a) Objetivos de Produção

Em 2014, o CHSJ cumpriu na generalidade as metas contra-
tualizadas para atividade produtiva, tendo mesmo ultra-
passado os 100% em várias áreas de atividade. A taxa mé-
dia de cumprimento da atividade assistencial foi de 99,2%.

As linhas de atividade em que o CHSJ fi cou com grau de 
cumprimento inferior a 99% foram:

- GDH´s cirúrgicos programados – o acréscimo inespera-
do de atividade cirúrgica urgente e as múltiplas greves que 
ocorreram ao longo do ano contribuíram para este ligeiro 
desfasamento da atividade cirúrgica programada face ao 
contratualizado;

- Dias de Internamento - Medicina Física e Reabilitação – 
a distribuição de atividade entre subsistema responsável 
SNS e Outros Subsistemas foi um pouco diferente do ex-
pectável;

- Sessões de hospital de dia de Imunohemoterapia – neste 
caso o desfasamento face ao valor contratualizado deve-
se à transferência de parte desta atividade para o Hospital 
de Dia de Hematologia (onde se realiza o mesmo tipo de 
atividade) que fi cou 30% acima da atividade contratuali-
zada. Se avaliarmos os dois hospitais de dia em conjunto 
temos um taxa de cumprimento de 98%;

- Unidades Sócio - Ocupacionais (Instituição) – a estimati-
va para 2014 foi ambiciosa mas os constrangimentos orça-
mentais, nomeadamente, na área dos Recursos Humanos 
não nos permitiram alcançar o objetivo proposto. Em 2015 
a questão dos Recursos Humanos já foi ultrapassada pelo 
que se espera um nível de atividade superior;

- Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II – estes diag-
nósticos são realizados a grávidas encaminhadas pelos 
Centros de Saúde e acontece com alguma frequência as 
senhoras fazerem o Protocolo I e não voltarem para a reali-
zação do Protocolo II;

- IVG até 10 Semanas – no ano de 2014 verifi cou-se uma 
menor procura (-78 Interrupções Voluntárias da Gravidez 
face ao mesmo período de 2013), o que é um fator positivo;

- Doenças Lisossomais – o número de doentes seguidos 
com estas patologias no CHSJ reduziu.

- Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade – nesta linha 
de atividade registou-se algum desfasamento entre as 
quantidades contratualizadas por linha e os valores reali–
zados, no entanto, no global a taxa de execução foi de 96%.
 
b) Objetivos de Qualidade e Efi ciência

No que se refere aos Objetivos de Qualidade e Efi ciência 
Económico-Financeira, em 2014 o CHSJ cumpriu a gene-
ralidade dos indicadores, tendo alcançado um Índice de 
Desempenho Global (IDG) de 98,6%, sendo este valor su-
perior ao registado em 2013 (97,2%).

Relativamente ao objetivo - % de reinternamentos em 30 
dias – atingimos 87,1% da meta contratualizada, no entanto, 
este é um indicador clínico muito dependente de um deter-
minado número de patologias que por vezes não têm o de-
senvolvimento no tratamento que seria expectável.

O objetivo - % do consumo de embalagens de medicamen-
tos genéricos, no total de embalagens de medicamentos – 
tinha como meta para 2014, imposta pela ARS Norte, 50%. 
No entanto, consideramos que essa meta é impraticável 
para uma instituição como o CHSJ, um hospital central de 
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última linha. Existem inúmeras especialidades e/ou patolo-
gias que não dispõem de medicação passível de prescrição 
de genéricos e não em função do total de medicamentos 
prescritos e faturados. Em 2015 a meta contratualizada 
com a ARS Norte foi de 40% o que é mais compatível com 
o padrão de hospital como o CHSJ.

No objetivo - Controlo de Infeção Associado a Cuidados de 
Saúde – atingimos 60% da meta acordada mas as metas 
eram algo ambiciosas para a cultura existente nas insti-
tuições de saúde relacionada com esta temática. Visto a 
nossa performance não ter sido a melhor, em 2015, já en-
cetamos uma série de medidas para melhorar a nossa per-
formance nesta área. Nomeadamente a inclusão de uma 
bateria de indicadores relacionados com esta temática no 
processo de contratualização interna com os serviços.

Por último, no objetivo - Taxa de referenciação para a RNC-
CI – atingimos apenas 80,8% do valor acordado, este des-
fasamento face à meta prende-se com a difi culdade de 
colocação de doentes em instituições da RNCCI. 

Nos restantes objetivos o CHSJ atingiu um grau de cumpri-
mento superior a 90%, tendo em alguns casos ultrapassa-
do os 100%.

No que se refere a medidas corretivas, em Dezembro de 
2014 o Centro Hospitalar de São João remeteu à ARS Nor-
te um pedido de alteração das quantidades contratualiza-
das entre linhas de atividade (sem qualquer alteração do 
valor total do Contrato Programa) no sentido de otimizar 
o nível de faturação da atividade realizada no ano de 2014. 

Isto porque os contratos programa dos hospitais não podem 
dar origem a proveitos superiores ao valor estabelecido no 
contrato como contrapartida da produção contratada, ou 
seja, a remuneração da atividade contratada é limitada ao 
valor máximo estabelecido em sede de contrato-programa 
– princípio de orçamento-global. Contudo, caso o volume da 
produção realizada, com exceção para a produção cirúrgica 
programada, for superior ao volume contratado, cada uni-
dade produzida acima deste volume, até ao limite máximo 
de 10% será valorizada a um preço que oscila entre os 10% 
e 15% do preço real de cada linha de atividade.

Em 2015 o Centro Hospitalar de São João fez reuniões com 
as direções dos Serviços Clínicos no sentido de os sensibi-
lizar para o cumprimento das metas do Contrato Programa 
e para a correção dos desvios mais acentuados ocorridos 
em 2014.

Apresentamos de seguida, em detalhe, o grau de cumpri-
mento da produção contratualizada no âmbito do Contra-
to Programa (CP), bem como dos objetivos de Qualidade e 
Efi ciência Económico-Financeira.
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Cumprimento das Orientações legais  Cumprimento Quantifi cação / Justifi cação /
 S N N.A.  Identifi cação Referência ao ponto 
     do relatório

Objetivos de Gestão     

Objetivos Produção     

Nº Total Consultas Médicas x   100,0% 

Primeiras Consultas  x  99,6% 

Consultas Subsequentes x   100,1% 

GDH Médicos x   100,1% 

GDH Cirúrgicos Programados  x  97,3% 

GDH Cirúrgicos - Urgentes x   100,3% 

Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos  x  94,4% 

Urgência x   100,0% 

Total Atendimentos SU Polivalente x   100,0% 

Total de Atendimentos SU Básica x   100,0% 

Hospital de Dia x   99,1% 

Hematologia x   104,7% 

Imunohemoterapia  x  90,8% 

Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) x   100,7% 

 Base  x   100,0% 

Unid. Sócio-Ocupacionais (Instituição)  x  96,5% 

Serviços Domiciliários    101,4% 

GDH Ambulatório x   101,4 %

GDH Médicos  x  99,9% 

GDH Cirúrgicos x   102,2% 

Sessões de Radioterapia x   110,6% 

Tratamentos Simples x   109,7% 

Tratamentos Complexos x   112,7% 

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I x   100,2% 

Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II  x  93,6% 

VIH/Sida - Total de Doentes x   100,0% 

IG até 10 Semanas – Nº IG Medic.  x  88,9 % 

IG até 10 Semanas – Nº IG Cirurg.   x  20,0% 

Esclerose Múltipla - Total de Doentes x   104,2%

Patologia Oncológica - Total de Doentes  x  101,5%

Doenças Lisossomais - Total de Doentes  x  77,4%
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Cumprimento das Orientações legais  Cumprimento Quantifi cação / Justifi cação /
 S N N.A.  Identifi cação Referência ao ponto 
     do relatório

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade  x  97,3% 

N.º Induções da Ovulação x   112,1% 

N.º Inseminações Intra-Uterinas x   100,3% 

N.º Fertilizações In Vitro  x  78,9%

N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides  x  102,4%

N.º Injeções Intra-Citoplasmáticas de  

Espermatozoides recolhidos cirurgicamente  
x  97,9%

      

Incentivos Institucionais     

Objetivos Nacionais

Acesso     

% de primeiras consultas médicas 

no total de consultas médicas  
x  96,7%

 

% de utentes referenciados para consulta 

externa atendidos em tempo adequado  
x  95,4%

 

Peso das consultas externas com registo de alta 

no total de consultas externas 
x   102,7%

 

% de doentes cirúrgicos tratados 

em tempo adequado 
x   100,7%

Permilagem de doentes sinalizados para RNCCI, em tempo        

adequado, no total de doentes tratados 
x   453,3 %

Desempenho Assistencial     

Demora Média 
x   100,5%

 

% de reinternamentos em 30 dias  x  87,1% 

% de doentes saídos com duração 

de internamento acima do limiar máximo 
x

   
100,0%

 

% de cirurgias da anca efetuadas nas 1ªs 48 horas  x  94,4% 

% de cirurgias realizadas em ambulatório 

no total de cirurgias programadas (GDH) –  x   104,2%

para procedimentos ambulatorizáveis      

% de consumo de embalagens 

de medicamentos genéricos, no total de embalagens   x  73,0%

de medicamentos     

Taxa de registo de utilização da “Lista de Verifi cação 

de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura  
x   101,6%

 



10

Cumprimento das Orientações legais  Cumprimento Quantifi cação / Justifi cação /
 S N N.A.  Identifi cação Referência ao ponto 
     do relatório

Desempenho Económico/Financeiro     

% dos custos com horas extraordinárias, 

suplementos e fornecimentos de serviços externos III  x   111,1%

(selecionados), no total de Custos com Pessoal    

EBITDA (milhões de euros) x   123,3%

Acréscimos de dívida vencida x   100,0% 

% de proveitos operacionais extra 

Contrato-Programa, no total dos proveitos operacionais 
x   107,5%

  

Objetivos Regionais     

Tempo de espera para a triagem médica da CE x   133,1% 

Tratamento da Retinopatia Diabética x   100,0%

Taxa de referenciação para a RNCCI  x  80,8%

Rácio Consultas Externas / Urgências x   108,3%  

VV AVC - % de casos com diagnóstico principal 

de AVC Isquémico com registo de administração trombolítico  
x  95,0%

 

Cuidados Paliativos  x  94,5%

Controlo de Infeção Associado a Cuidados de Saúde  x  60,0%

3. Indicação dos fatores chave de que dependem os re-
sultados da empresa.

As mudanças signifi cativas que vêm ocorrendo na envol-
vente da saúde e a pressão económica (conjuntural e, ne-
cessariamente, permanente), combinadas com as neces-
sidades crescentes da comunidade em cuidados de saúde 
(resultantes do envelhecimento, do aumento da prevalên-
cia de doenças crónicas, do aparecimento de novas tecno-
logias e tratamentos, etc.) exigem novas abordagens e uma 
aposta séria na reforma das instituições.

O grande desafi o que se depara ao Centro Hospitalar é o 
de assegurar cuidados de saúde com níveis de excelência, 
no exercício de uma gestão responsável, procurando a efi -
ciência e a sustentabilidade. Mais do que nunca, uma estra-
tégia centrada no doente, na efi ciência e no envolvimento 
das pessoas, ancorada em parcerias com outros prestado-
res de cuidados de saúde, sustentada pela constante pro-
cura de fontes alternativas de receita será a pedra basilar 

para proporcionar a prestação de cuidados de saúde em 
ambiente apropriado, com elevada qualidade e efi ciência.

4. Evidenciação da atuação em conformidade com as 
orientações defi nidas pelos ministérios setoriais, desig-
nadamente as relativas à politica setorial a prosseguir, às 
orientações especifi cas a cada empresa, aos objetivos a 
alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível 
de serviço publico a prestar pela empresa (vide n.º4 do 
artigo 39.º do Decreto-Lei nº133/2013)

As orientações defi nidas pelos ministérios setoriais, de-
signadamente as relativas à política sectorial a prosseguir, 
às orientações específi cas a cada empresa, aos objetivos 
a alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível 
de serviço público a prestar pela empresa, são contratua-
lizadas anualmente com a tutela setorial, nomeadamente 
através do Contrato-Programa que inclui, para além das 
obrigações assistenciais, o Orçamento Económico e os 
Objetivos de Qualidade e Efi ciência, que determinam o
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Índice de Desempenho Global (IDG) da Instituição. A taxa 
de execução do contrato-programa em 2014 foi de 99,2%, 
o IDG foi de 98,6% e a taxa de execução do Orçamento 
Económico foi de 100,92 % nos proveitos e 100,76% nos 
custos. 

Por outro lado a homologação do Plano Estratégico 2013-
2015 do CHSJ, EPE, por despacho de 11.11.2014, de Sua Ex-
celência o Secretário de Estado de Saúde é evidência do 
alinhamento no que respeita à política sectorial a prosse-
guir, às orientações específi cas, aos objetivos a alcançar 
no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço 
público a prestar pela empresa.
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1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicá-
vel: capital estatutário ou capital social, número de ações, 
distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo 
indicação das diferentes categorias de ações, direitos e 
deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital 
que cada categoria representa (vide alínea a) do n.º1 do 
artigo 44.º do Decreto-Lei nº133/2013).

O capital estatutário do Centro Hospitalar de São João, 
E.P.E. é de 112.000.000 Euros, fi xado pelo Anexo I do Decre-
to-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro. O capital estatutá-
rio é detido  integralmente pelo Estado e o respetivo valor 
é fi xado por despacho dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde.

2. Identifi cação de eventuais limitações à titularidade e/
ou transmissibilidade das ações. 

Não Aplicável

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais 
que sejam do conhecimento da sociedade e possam con-
duzir a eventuais restrições. 

Não Aplicável

II. ESTRUTURA DE CAPITAL
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1.  Identifi cação das pessoas singulares (órgãos sociais) 
e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou indiretamente, 
são titulares de participações qualifi cadas noutras enti-
dades, com indicação detalhada da percentagem de capi-
tal e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa 
de imputação (vide n.º1, alíneas a) e b) do artigo 44.º do 
Decreto-Lei nº133/2013).

Os membros do Conselho de Administração do CHSJ, EPE 
não são titulares de participações qualifi cadas noutras en-
tidades.

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações 
sociais, bem como a participação em quaisquer entidades 
de natureza associativa ou fundacional. (vide n.º1, alíneas 
c) do artigo 44.º do Decreto-Lei nº133/2013). 

Não aplicável 

3. Indicação sobre o número de ações e obrigações deti-
das por membros dos órgãos de administração e de fi sca-
lização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

Não aplicável

4. Informação sobre a existência de relações signifi cati-
vas de natureza comercial entre os titulares de participa-
ções e a sociedade.

Não aplicável

III. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS
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A empresa deve apresentar um modelo de governo socie-
tário que assegure a efetiva separação entre as funções 
de administração executiva e as funções de fi scalização 
(vide n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). Desta 
forma, deve ser explicitada a composição dos seguintes 
órgãos:

A. Mesa da Assembleia Geral 

O CHSJ como EPE não tem Assembleia Geral, pelo que 
todo este ponto não lhe é aplicável.
 
1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do 
ano em referência, com identifi cação e cargo dos membros 
da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (início e 
fi m), assim como a remuneração relativa ao ano em refe-
rência. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante 
o ano em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o 
que saiu e o que entrou).
 
Mandato Cargo Nome Remuneração Anual
(Início - Fim)   Fixada (€)1    Bruto Pago(€)2

- - - - -
- - - - -
- - - - -

1. Valor da Senha de presença fi xada
2. Antes de reduções remuneratórias

Não aplicável

2. Identifi cação das deliberações acionistas que, por impo-
sição estatutária, só podem ser tomadas com maioria qua-
lifi cada, para além das legalmente previstas, e indicação 
dessas maiorias.

B. Administração e Supervisão 

1. Identifi cação do modelo de governo adotado.
São Órgãos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.:
a) O Conselho de Administração;
b) O Fiscal Único;

c) O Conselho Consultivo.

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. foi criado pelo De-
creto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, com o regime aplicado 
nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao Setor 
Público Empresarial, e do artigo 18.º do Anexo da Lei n.º 
27/2002, de 8 de novembro, com os Estatutos defi nidos no 
Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, 
alterados e republicados pelo Anexo II do Decreto-Lei n.º 
244/2012, de 9 de novembro.

Em 31 de julho de 2013, foi homologado o Regulamento In-
terno do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.

2. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos 
aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, con-
soante aplicável, do Conselho de Administração, do Conse-
lho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de 
Supervisão.

O atual Conselho de Administração foi nomeado pela Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 1/2014 sob proposta 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
fi nanças e da saúde.
A composição, mandato, vinculação e estatuto dos mem-
bros do Conselho de Administração são regulados, respe-
tivamente, pelos artigos 6.º, 12.º e 13.º dos Estatutos do 
CHSJ, sendo adicionalmente aplicável o disposto no Esta-
tuto do Gestor Público.

IV.  ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
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3. Caraterização da composição, consoante aplicável, do 
Conselho de Administração, do Conselho de Administra-
ção Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com 
indicação do número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, número de 
membros efetivos, data da primeira designação e data do 
termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido 
alteração de mandato durante o ano em reporte deverá in-
dicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).

Importa referir que, na sequência da publicação da Reso-
lução de Conselho de Ministros n.º 1/2014, de 2 de Janeiro, 
o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São 
João, E.P.E. foi reconduzido, com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2014. Para além da recondução  dos membros 
António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira, Margarida 
Fernandes Tavares, Eurídice Maria Corrêa Portela e João 
Porfírio Carvalho de Oliveira (1ª nomeação em 14 de No-
vembro de 2011), foi nomeado um novo Vogal Executivo do 
Conselho de Administração, nomeadamente Manuel Ama-
ro Fernandes Ferreira.

Conforme previsto no artigo 6.º do Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 244/2012, o Conselho de Administração é composto 
pelo Presidente e um máximo de quatro vogais, que exer-
cem funções executivas, em função da dimensão e comple-
xidade do hospital E. P. E., sendo um dos membros o diretor 
clínico e outro o enfermeiro - diretor.

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do 
Conselho de Administração e, relativamente aos membros 

não executivos, identifi cação dos membros que podem ser 
considerados independentes , ou, se aplicável, identifi ca-
ção dos membros independentes do Conselho Geral e de 
Supervisão.(vide artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). 

Todos os membros do Conselho de Administração exer-
cem funções executivas.
5. Apresentação de elementos curriculares relevantes de 
cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho 
de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do 
Conselho de Administração Executivo. Deverão especifi -
camente ser indicadas as atividades profi ssionais exerci-
das, pelo menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do 
artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). 

Os elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros que integram o Conselho de Administração e as 
respetivas atividades profi ssionais exercidas nos últimos 
5 anos constam da RCM n.1/2014 que procedeu à nomeção 
deste Conselho de Administração.

MANDATO  CARGO NOME DESIGNAÇÃO  LEGAL Nº DE  OBSERVAÇÕES
(Início - Fim)   DA ATUAL NOMEAÇÃO EXERCIDOS MANDATOS
    NA SOCIEDADE

2014-2016 Presidente do Conselho  António Luís Trindade Resolução do Conselho de

 de Administração Sousa e Lobo Ferreira Ministros n.1/2014 2 de jan. de 2014  2

2014-2016 Vogal Diretor Clínico Margarida Fernandes Tavares Resolução do Conselho de , 

    Ministros n.1/2014 2 de jan. de 2014 2

2014-2016 Vogal Enfermeiro Diretor Eurídice Maria Corrêa Portela Resolução do Conselho de ,

    Ministros n.1/2014 2 de jan. de 2014 2

2014-2016 Vogal Executivo João Porfírio Carvalho de Oliveira Resolução do Conselho de ,

    Ministros n.1/2014 2 de jan. de 2014 2

2014-2016 Vogal Executivo Manuel Amaro Fernandes Resolução do Conselho de ,

   Ferreira Ministros n.1/2014 2 de jan. de 2014 1 
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António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Especialista em Medicina Interna pela Ordem dos Médicos
Assistente Graduado de Medicina Interna do Hospital de São João
Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Membro do Grupo de Programa do Medicamento Hospitalar do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, E.P.E.
Investigador da Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular do Porto na área da Insufi ciência Cardíaca.
Autor ou coautor de mais de 40 publicações em revistas internacionais indexadas.

João Porfírio Carvalho de Oliveira

Formação:
Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde, Universidade Lusíada do Porto, 2013;
Leadership in Healthcare Delivery, Universidade Nova, 2013;
PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, 2007;
Mastering Health Care Finance, Harvard Medical, 2007;
Gestão por Objetivos e Avaliação de Desempenho, Serga, 2007;
Gestão Logística, AEP, 2003;
E -Business, EGP, 2001;
Employeeship, TMI, 2001;
Licenciatura em Matemáticas Aplicadas, Universidade Lusíada do Porto, 1993.

Carreira Profi ssional:
2011 - Nomeado Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João (Despacho n.º 
15836/2011, de 22 de novembro de 2011)
2009 a 2011 - Vogal Executivo do Conselho de Administração do Hospital de São João, EPE
2006 a 2009 - Diretor do Serviço de Aprovisionamento – Hospital de São João, E.P.E.
2002 a 2005 - Diretor Logístico e Gestor de Informação da Uponor na Península Ibérica.
1997 a 2001 - Gestor de Informação das três unidades na Península Ibérica. UponorEcoplás, SA, UponorTermoplás, SA e 
UponorResiplast, SAU.
1995 a 1997 - IT Manager – Minas e Metalurgia, S.A.
1992 a 1995 - Analista Programador e formador na SegafredoZanetti, IllyCaffè e Centro de Formação Prof. Indústria do 
Calçado. 

Margarida Fernandes Tavares

1997 – Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Desde 2005 – Assistente de Infeciologia, da carreira Médica Hospitalar, do Quadro de Pessoal do Hospital de São João/
Assistente convidada da disciplina de Medicina (Clínica das Doenças Infecciosas) na Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto. 
2005 a 2010 – Coordenadora (Responsável pelo Grupo Operativo) do Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe do 
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Hospital de São João, E.P.E./Membro do Grupo da Acompanhamento / Grupo Operativo Regional do Plano de Contingên-
cia para a Pandemia de Gripe da ARS Norte.
2006 a 2010 – Membro do Grupo Operativo Nacional para a Gripe da Direcção -Geral da Saúde e coautora do capítulo 
Cuidados de Saúde em Internamento do Plano de Contingência Nacional do Setor da Saúde para a Pandemia de Gripe. 2.ª 
Edição. DGS 2008.
2007 a 2010 – Adjunta do Diretor Clínico de Hospital de São João, E.P. E.
2008 a 2010 – Diretora do Internato Médico do Hospital de São João, E.P.E. e Membro do Conselho Nacional do Internato 
Médico.
Desde 2010 – Nomeada em 21 de junho Diretora Clínica do Hospital de São João, E.P.E., e renomeada a 14/11/2011 Diretora 
Clínica do Centro Hospitalar de São João, E.P.E..
Desde 2011 – Membro da Comissão do Programa do Medicamento Hospitalar (PMH), enquanto diretora clínica do Centro 
Hospitalar de São João, E.P.E.
Desde 2013 – Membro da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), enquanto diretora clínica do Centro Hos-
pitalar de São João, E.P.E.
Frequentou os seguintes cursos de formação académica e profi ssional: «Epidemiologia Social», ABRASCO – Associa-
ção Brasileira de Pós -graduação em Saúde Coletiva, Baia, Brasil (1995); «Measurement and Misclassifi cation Errors», 
Université Libre de Bruxelles, School of Public Health, Bruxelas, Bélgica (1996); Clinical perceptorship — Educational 
Program at the Chelsea & Westminster Hospital HIV/GUM Directorate, Londres, Inglaterra (2002); «Infectious Diseases 
of Adults », Harvard Medical School, Department of Continuing Education and Massachusetts General Hospital, Boston, 
EUA (2003); «Survival Analysis », Faculdade de Medicina do Porto (2003); «Clinical Epidemiology», International Epide-
miological Association, Varsóvia, Polónia (2009); “XVIII Padis — AESE” (2010).
Apresentou 30 comunicações por convite, foi autora ou coautora de 67 trabalhos originais apresentados em reuniões 
científi cas, de 17 publicações científi cas (por extenso) em revistas nacionais e internacionais e de 1 livro (2.ª Ed. 2011).

Eurídice Maria Corrêa Portela

Formação:
Curso Geral de Enfermagem – 1976
Especialização em Enfermagem Médico -cirúrgica – 1990
Estudos Superiores Especializados em Enfermagem – 1993
Curso de Administração de Serviços de Enfermagem – 1995
PERCURSO PROFISSIONAL:
1976/1988 – Serviço de Cirurgia 2 – Hospital de São João – Porto
Enfermeira de 2ª
Enfermeira de 1ª
Enfermeira Graduada
1990/1992 – Serviço de Cirurgia Vascular – Hospital de São João – Porto
Enfermeira Graduada (com funções de gestão)
Enfermeira Especialista
1992/1999 – Bloco Operatório Central – Hospital de São João – Porto
Enfermeira Especialista
Enfermeira Chefe
1999/2005 – Direção de Enfermagem – Hospital de São João – Porto
Enfermeira Supervisora
Desde junho 2005 – Administração – Hospital de São João/Centro Hospitalar de São João EPE — Porto



18

Manuel Amaro Fernandes Ferreira

Formação:
Leadership in Healthcare Delivery, Universidade Nova, 2013;
PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, AESE, 2012;
Mestre em Finanças e Fiscalidade na Faculdade de Economia do Porto (2008/2010), com realização de tese de mestrado 
subordinada ao tema – «Princípios Estruturantes de um Balanced Scorecard Estratégico para Sistemas Integrados de 
Saúde».
Pós -Graduado em Finanças e Fiscalidade pela Escola de Gestão do Porto – UBPS (2007/2008);
Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora (1987/1992).

Experiência Profi ssional:
Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (2011 – 2013);
Diretor do Centro de Empresas de Viana do Castelo do Banco BPI (Abr/2010 -Dez/2010);
Vogal Executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Out/2008 – Mar/2010);
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE (Jan/06 – Set/08);
Vogal Executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Alto Minho, SA (Ago/05 – Dez/05);
Gerente de Conta da Banca de Empresas do Banco BPI – Centro de Empresas de Braga (1997 – Ago/05);
Gestor de Cliente Empresas do Banco de Fomento e Exterior – Porto (1995 – 1997);
Assistente Comercial do Banco de Fomento e Exterior – Porto (1993 – 1995);

Outra Experiência Profi ssional e Formação Relevante:

Coordenador da equipa de projeto que elaborou o Plano Estratégico para a constituição da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, EPE por integração de todos os Centros de Saúde do distrito de Viana do Castelo e do Centro Hospitalar do 
Alto Minho, E.P.E. (Decreto Lei n.º 183/2008).
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6. Apresentação de declaração de cada um dos membros 
do órgão de administração ao órgão de administração e ao 
órgão de fi scalização, bem como à IGF, de quaisquer par-
ticipações patrimoniais que detenham na empresa, assim 
como quaisquer relações que mantenham com os seus for-
necedores, clientes, instituições fi nanceiras ou quaisquer 
outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar confl itos 
de interesse (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). 

Foi emitida pelos membros do Conselho de Administra-
ção declaração de não existência de quaisquer relações 
susceptíveis de gerar confl itos de interesses com forne-
cedores, clientes, instituições fi nanceiras ou quaisquer 
outros parceiros de negócios, nos termos do artigo 52.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013 (ver anexo II).

7.  Identifi cação de relações familiares, profi ssionais ou 
comerciais, habituais e signifi cativas, dos membros, con-
soante aplicável, do Conselho de Administração, do Conse-
lho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo com acionistas a quem seja imputável participa-
ção qualifi cada superior a 2% dos direitos de voto.

Não Aplicável

8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais 
relativos à repartição de competências entre os vários 
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da socie-
dade, incluindo informação sobre delegações de compe-
tências, em particular no que se refere à delegação da ad-
ministração quotidiana da sociedade.
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Conselho de Administração

Pelouros  Presidente Diretora Administrador Enfermeira Administrador 
  Conselho de Clínica Executivo Diretora Executivo
   Administração   

   António Luís Margarida João Porfírio Eurídice Manuel Amaro
   Trindade Sousa Fernandes Carvalho Maria Corrêa Fernandes
  Lobo Ferreira Tavares de Oliveira Portela Ferreira 

Responsável de Acesso à Informação  X     

Serviço de Organização Administrativa  X     

Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa  X     

Gabinete Jurídico e Contencioso      X 

Gabinete de Comunicação e Marca  X     

Serviço de Auditoria Interna  X     

Serviço de Operações Hoteleiras    X   

Serviço de Gestão de Recursos Humanos                   X

Centro de Logística, Compras e Património    X   

Centro de Controlo de Negócio      X

Serviço de Certifi cação    X   

Serviço de Humanização  X     

Centro de Epidemiologia Hospitalar   X  X  

Centro de Ambulatório   X  X  

UAG de Medicina   X  X  

UAG de Cirurgia   X  X  

UAG da Urgência e Medicina Intensiva   X  X  

Hospital Pediátrico Integrado   X  X  

Clínica da Mulher   X  X  

Clínica da Psiquiatria e Saúde Mental   X  X  

Centro de Imagiologia   X  X  

Centro de Medicina Laboratorial   X  X  

Centro de Diálise   X  X  

Centro de Medicina Física e de Reabilitação   X  X  

Comissão de Ética para a Saúde   X    

Comissão de Farmácia e Terapêutica   X    

Comissão de Controlo da Infeção   X    

Comissão de Coordenação Oncológica   X    

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente   X   
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Pelouros  Presidente Diretora Administrador Enfermeira Administrador 
  Conselho de Clínica Executivo Diretora Executivo
   Administração   

   António Luís Margarida João Porfírio Eurídice Manuel Amaro
   Trindade Sousa Fernandes Carvalho Maria Corrêa Fernandes
  Lobo Ferreira Tavares de Oliveira Portela Ferreira 

Comissão Técnica de Certifi cação 

da Interrupção da Gravidez   X    

Comissão Hospitalar da Transfusão   X    

Direção do Internato Médico   X    

Entidade de Verifi cação da admissibilidade 

da colheita para Transplante   
X

    

Equipa de Gestão de Altas   X    

Gabinete Coordenador de Colheita

 e Transplantação    X    

Unidade de Nutrição e Dietética   X    

Unidade de Hospitalar de Gestão 

de Inscritos para Cirurgia   
X

    

9. Caraterização do funcionamento do Conselho de Admi-
nistração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conse-
lho de Administração Executivo, indicando designadamen-
te:

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade 
de cada membro às reuniões realizadas.

Em 2014, foram realizadas 34 reuniões do Conselho de Ad-
ministração, tendo a assiduidade sido de 100%, com exce-
ção do período de férias.

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, 
dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes 

exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do 
exercício. 
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NOME ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES IDENTIFICAÇÃO ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 

  S/N IDENTIFICAR DOCUMENTO FUNÇÕES 

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira S Autorizado Resolução de Conselho Docência Docente na Faculdade de 

   de Ministros n.º1/2014,  Medicina da Universidade 

   de 2 de janeiro  do Porto (FMUP)

Margarida Fernandes Tavares S Autorizado Resolução de Conselho Docência Docente na Faculdade de 

   de Ministros n.º1/2014,  Medicina da Universidade

   de 2 de janeiro   do Porto (FMUP)

c) Órgãos da sociedade competentes para realizar a ava-
liação de desempenho dos administradores executivos e 
critérios pré-determinados para a avaliação de desempe-
nho dos mesmos.

Nos termos da legislação em vigor, compete ao Fiscal Úni-
co a avaliação do desempenho dos gestores executivos, 
com base no cumprimento das orientações de gestão de-
fi nidas no Contrato-Programa, celebrado entre a ACSS e o 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E., que fi xa as orienta-
ções específi cas e os objetivos quantifi cados a atingir no 
exercício económico de 2014.

d) Comissões existentes no órgão de administração ou 
supervisão, se aplicável. Identifi cação das comissões, 
composição de cada uma delas assim como as suas com-
petências e síntese das atividades desenvolvidas no exer-
cício dessas competências.

As comissões de apoio técnico são órgãos de caráter 
consultivo que têm por função colaborar com o Conselho 
de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, 
nas matérias da sua competência. As competências das 
Comissões de Apoio Técnico estão previstas na secção 
IV do Regulamento Interno do Centro Hospitalar de São 
João, E.P.E. que se encontra publicado no site da internet do 
CHSJ.

São comissões de apoio técnico do CHSJ: 

a) Comissão de Ética para a Saúde
 A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão consul-
tivo, multidisciplinar e independente que tem como fi nali-
dade refl etir sobre os aspetos éticos que impendem sobre 

a atividade hospitalar, assistencial, docente e de investiga-
ção. Compete à CES, nos termos dos artigos 7.º e 8.º do seu 
Regulamento, apreciar e emitir pareceres sobre todos os 
aspetos éticos da prática médica desenvolvida pelo CHSJ, 
pronunciar-se sobre protocolos de investigação científi ca, 
promover a divulgação dos princípios gerais da bioética 
pelos meios julgados adequados, designadamente através 
de estudos, pareceres e outros documentos ou iniciativas.

A Comissão de Ética para a Saúde do CHSJ reuniu, no de-
curso do ano 2014, em treze sessões plenárias de trabalho 
(das quais, duas sessões foram extraordinárias).

No decorrer das treze reuniões plenárias, a CES emitiu um 
total de 611 pareceres. Os pareceres assumiram forma es-
crita, e foram aprovados por unanimidade. Relativamente 
ao tempo de resposta da CES com emissão de parecer aos 
pedidos que lhe foram efetuados, o tempo médio de res-
posta foi, em 2014, de 39 dias, contando a data limite de en-
trada do projeto de investigação (10 dias antes da Reunião 
Plenária), e a resposta dos investigadores/promotores a 
pedidos de esclarecimentos dos relatores.

b) Comissão de Farmácia e Terapêutica
A CFT é presidida pelo Diretor Clínico ou por um dos seus 
adjuntos, sendo os restantes médicos indicados pelo Di-
retor Clínico e os farmacêuticos pelo Diretor dos Serviços 
Farmacêuticos, de entre os médicos e farmacêuticos do 
quadro do CHSJ. A Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT) é constituída no máximo por seis membros, metade 
médicos e metade farmacêuticos.
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Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica:
a) Participar no desenvolvimento, implementação e acom-
panhamento da política do medicamento do CHSJ, com re-
visão periódica do Formulário Hospitalar do Medicamen-
to, avaliação técnico-científi ca de pedidos de utilização/
introdução de medicamentos, suportada em evidência 
científi ca atualizada e pareceres de peritos e, quando ade-
quado, da CES; 

b) A elaboração e aprovação das normas de orientação 
clínica do CHSJ em colaboração com os médicos especia-
listas/peritos em cada área e avaliação da sua utilização, 
resultados e impacto em termos de custo-efetividade.

No ano 2014 a Comissão de Farmácia e Terapêutica do 
CHSJ reuniu-se 9 vezes (CFT17-CFT25), tendo sido analisa-
dos 108 pedidos, onde se incluem:

(1) – 95 pedidos de autorização para introdução de novos 
medicamentos/material de penso
(2) –  5 pedidos de parecer para aprovação/revisão de pro-
tocolos terapêuticos
(3) –  8 pedidos de revisão e implementação de normas de 
orientação clínica

c) Comissão de Controlo da Infeção
A Comissão de Controlo de Infeção (CCI) é um órgão mul-
tidisciplinar de apoio técnico ao Conselho de Administra-
ção que tem como propósito essencial a prevenção das 
infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS). A CCI 
tem as competências e funciona de acordo com os Des-
pacho n.º 246 de 23/10/1996, Circular Normativa n.º 18 de 
15/10/2007 e Despacho 18052/2007, de 14 de agosto.

Compete, nomeadamente, à CCI: 
a) Elaborar o Plano Operacional de Prevenção e Controlo 
de Infeção do CHSJ e implementar um sistema de avalia-
ção das ações empreendidas; 

b) Implementar políticas e procedimentos de prevenção 
e controlo da infeção e das resistências aos antimicrobia-
nos e monitorizá-las através de auditorias periódicas, em 
articulação com a Comissão de Qualidade e Segurança do 
Doente. 

c) Proceder à revisão das normas sempre que surjam níveis 
de evidência que o justifi quem; 

d) Planear e implementar a vigilância epidemiológica de 
acordo com os programas nacionais e as necessidades do 
CHSJ; 

e) Investigar, controlar e notifi car surtos de infeção, visan-
do a sua efetiva prevenção; 

f) Fornecer consultoria na área das IACS a da resistência 
aos antimicrobianos; 

g) Monitorizar os riscos de infeção associados a novas tec-
nologias, dispositivos, produtos e procedimentos; 

h) Colaborar com o Conselho de Administração e o Centro 
de Logística, Compras e Património na defi nição de carac-
terísticas de material e equipamento clínico e não clínico 
com implicações no controlo e prevenção das IACS; 

i) Proceder, em articulação com o Serviço de Saúde Ocupa-
cional, à avaliação do risco biológico em cada serviço e de-
senvolver recomendações específi cas, quando indicado; 

j) Dar parecer sobre o planeamento e acompanhamento da 
execução de obras, a fi m de garantir a adequação à preven-
ção das IACS; 

k) Participar no desenvolvimento e monitorização de pro-
gramas de formação, campanhas e outras ações e estraté-
gias de informação e em programas de investigação rela-
cionados com as IACS, a nível nacional e internacional.

Em 2014, a UPCIRA, desenvolveu um conjunto de ações 
que permitiram defi nir e implementar um sistema de vigi-
lância epidemiológica, avaliação de estruturas e processos 
dirigidos a situações de maior risco, com a fi nalidade de re-
comendar e adotar as medidas de prevenção e controlo de 
infeção e a monitorização da sua correta aplicação.

Foram ainda criadas um conjunto de ferramentas com vista 
a monitorizar a prescrição de antimicrobianos e concebeu 
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e implementou um programa de assistência à prescrição 
de antimicrobianos (PAPA).

d) Comissão da Qualidade e Segurança do Doente
A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQS) é 
constituída por um máximo de nove membros, sendo pre-
sidida pelo Presidente do Conselho de Administração do 
CHSJ ou por quem ele delegar, dela fazendo parte o Diretor 
Clínico e o Enfermeiro Diretor.

À CQS cabe a promoção e o desenvolvimento de uma cul-
tura de qualidade e segurança que satisfaça os objetivos 
estratégicos do hospital, traduzível na contínua melhoria 
da qualidade e efi ciência dos cuidados de saúde presta-
dos, na promoção da segurança dos doentes e dos profi s-
sionais, e no apoio e informação das atividades de gestão 
contribuindo para a missão do CHSJ de prestação de cui-
dados de saúde diferenciados e humanizados de elevada 
qualidade e efi ciência.

Em 2014, as atividades da QSD enquadraram-se em várias 
dimensões: defi nição de standards, avaliação da qualida-
de, análise de incidentes/eventos adversos, implemen-
tação de medidas para melhoria da qualidade, resposta a 
avaliações externas, consultoria aos serviços nesses mes-
mos tipos de atividades a nível de serviços específi cos, for-
mação, ações de divulgação. 

Foram produzidos documentos que ditam os standards 
pretendidos em aspetos transversais a toda a instituição 
e em referência aos quais os cuidados poderão ser avalia-
dos, por auditoria ou medição de indicadores. Estes docu-
mentos são produzidos por grupos multidisciplinares no-
meados para o efeito, e quando pertinente colocados em 
discussão pública antes de a versão fi nal ser aprovada. 

Em 2014, a QSD elaborou uma proposta de política e pro-
cedimentos para a gestão do risco no Centro Hospitalar de 
São João que se prevê entrar em vigor em 2015. A QSD já re-
cebe as notifi cações de quedas de doentes na instituição, 
processo instituído de forma sistemática, com base nas 
quais se avalia os locais e horas de maior risco, bem como 
outros factores contributivos, orientando assim as neces-
sidades locais para uma prevenção efi caz. Adicionalmente, 

e apesar de ainda não estarem ainda formal e sistematica-
mente em vigor os procedimentos para a gestão do risco, 
recebe de forma casuística notifi cações espontâneas de 
outros tipos de ocorrências, que são analisadas podendo 
dar origem a ações de melhoria ou novos procedimentos, 
propostos e frequentemente elaborados pela QSD, para 
prevenir a recorrência de situações semelhantes.

e) Comissão de Coordenação Oncológica
A Comissão de Coordenação Oncológica é presidida pelo 
Diretor Clínico ou por um dos seus adjuntos, regendo-se, 
quanto à sua composição e competências, pela Portaria n.º 
420/90, de 8 de julho.

A Comissão de Coordenação Oncológica tem como ob-
jetivo principal promover ativamente a integração de cui-
dados prestados no CHSJ na área oncológica, de forma a 
rentabilizar os recursos existentes, potenciando e melho-
rando o desempenho nesta área e promovendo a colabo-
ração dos profi ssionais através da partilha de conhecimen-
tos e meios disponíveis.

Em 2014, e no seguimento do trabalho efetuado em anos 
transatos, prosseguiu-se com:

• A atualização do registo oncológico, com redução signifi -
cativa do atraso que tinha por incapacidade logística a nível 
informático e de recursos humanos. 

• Integração nas Reuniões de Grupo Oncológicas de um 
elemento do Registo Oncológico,permitindo o registo ime-
diato.

• Integração na Comissão de Coordenação Oncológica um 
elemento do Serviço de Cuidados Paliativos por forma a 
permitir uma maior agilização na comunicação com as Re-
des de Cuidados Paliativos e de Cuidados Continuados.

• Alargamento do horário de atendimento do Hospitalde 
Dia de Oncologia, que funcionava até às 16 horas, passando 
a funcionar até às 20 horas.

Em termos de consultas de Grupo houve um aumento sig-
nifi cativo do número, quando comparado com o ano de 
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2013, conforme expresso no quadro abaixo.

ESPECIALIDADE DA CONSULTA 2013 2014
C. Grupo Hemat.Cli-Tra.Celulas Prog. Hem. 40 18
C. Grupo Onc. Cabeca e Pescoço 161 167
C. Grupo Onc. Colo-Retal 876 972
C. Grupo Onc. Cutânea 44 56
C.Grupo Onc. Ginecológica 284 314
C. Grupo Onc. Hemato Oncológico 244 268
C. Grupo Onc. Hepato-Bilio-Pancreático 1.018 1.096
C. Grupo Onc. Mamária 773 728
C. Grupo Onc. Pat. Esófago Gástrico 541 594
C. Grupo Onc. Pulmonar 438 474
C. Grupo Onc. Sist. Nerv. Central 410 484
C. Grupo Onc. Urológica 501 521
C. Grupo Uroginecologia 159 167
C.  Grupo Onc. Pediátrica 127 141
C. Grupo Oncoplástica Mama 70 85
TOTAL 5.686 6.085
 
f) Comissão Técnica de Certifi cação da Interrupção da 
Gravidez
A Comissão Técnica de Certifi cação da Interrupção da 
Gravidez tem a composição e funciona de acordo com o 
disposto no artigo 20.º da Portaria nº741-A/2007, de 21 de 
junho, que regulamenta a Lei nº16/2007, de 17 de abril.

Durante o ano  de 2014 foram submetidos à comissão técni-
ca de certifi cação 44 pedidos de IMG por causa fetal, tendo 
sido considerado que todos tinham enquadramento legal.

Não foi efetuada uma interrupção (feticídio seletivo em 
gravidez gemelar bicoriónica com discordância de anoma-
lia) por desistência do casal. 

Foram efetuadas 43 interrupções de gravidez ao abrigo da 
alínea c) do artigo nº 142 do Código Penal. Um dos casos foi 
referenciado para uma instituição europeia, ao abrigo da 
assistência médica no estrangeiro, para efetuar feticídio 
seletivo (laqueação do cordão em gravidez monocoriónica 
com discordância de anomalia) por impossibilidade técni-
ca de realização em Portugal.

Em 2014 a proporção das causas fetais para as interrup-

ções foi a seguinte: 18 casos de alterações cromossómicas, 
22 de anomalias morfológicas e três incluídos no grupo ou-
tras causas fetais.

A mediana da idade materna foi de 33 anos (20-43 anos), 
com uma mediana de 36 (27-43 anos) no grupo das anoma-
lias cromossómicas e de 31 (20-39 anos) nos outros grupos. 
A idade gestacional na altura da interrupção de gravidez 
variou entre as 9 e as 35 semanas, com uma mediana de 17 
semanas. Efetuaram-se seis interrupção às 12 semanas ou 
antes, 13 entre as 13 e as 16 semanas, 13 entre as 17 e as 21 
semanas, nove entre as 22 e as 24 semanas e três com mais 
de 24 semanas. Em 11 casos foi efetuado feticídio, incluindo 
dois feticídios seletivos (um efetuado noutra instituição).

A correlação entre os achados pré-natais e os achados 
post-mortem, no grupo das anomalias morfológicas e das 
outras situações fetais com anomalias ecográfi cas, foi 
efetuada em 22 casos (23 fetos). Foi verifi cada concordân-
cia total de diagnóstico em 16 casos e concordância maior 
com acréscimo de informação em sete. Não houve nenhum 
caso de discordância total.

g) Comissão Hospitalar de Transfusão
A Comissão Hospitalar de Transfusão (CHT) é presidida 
pelo Diretor Clínico (que pode delegar no Diretor do Servi-
ço de Imunohemoterapia), e integra o Diretor do Serviço de 
Imunohemoterapia, médicos e enfermeiros dos serviços/
especialidades que mais frequentemente utilizam servi-
ços de medicina transfusional, um médico e um enfermeiro 
de Imunohemoterapia, e representantes dos Serviços Far-
macêuticos, da auditoria clínica, do Serviço de Controlo de 
Gestão, do Serviço de Gestão da Informação, do Instituto 
Português do Sangue e Transplantação e dos doentes. A 
CHT reúne regularmente, tem uma agenda formal e man-
tém os registos das suas decisões. São funções da CHT, 
designadamente:

a) Defi nir as políticas transfusionais adaptadas às ativida-
des clínicas do CHSJ;

b) Promover a divulgação e o uso de normas internacionais, 
nacionais e locais relativamente ao processo clínico trans-
fusional;
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c) Rever e atualizar regularmente a documentação do hos-
pital relativa à transfusão;

d) Promover auditorias clínicas para avaliar o processo 
transfusional do CHSJ comparativamente com normas re-
levantes relativas ao uso dos componentes/derivados do 
sangue, de acordo com a melhor prática clínica;

e) Promover a formação e treino de todos os profi ssionais, 
com funções clínicas ou laboratoriais, envolvidos no pro-
cesso transfusional;

f) Garantir que os incidentes transfusionais são analisados 
e que a informação utilizada possa ajudar a melhorar a prá-
tica clínica, evitando a repetição dos mesmos, pela assun-
ção de medidas corretivas e preventivas.

No que se refere à Avaliação do trabalho efectuado pela 1º 
Comissão Hospitalar de Transfusões - tarefas efetuadas e 
objetivos concretizados, no período 2012-2014, destacam-se:

a) Funções da CHT, defi nidas no despacho da sua criação, 
em 1 de Março de 2012
i. Defi nição das politicas transfusionais adaptadas às acti-
vidades clínicas do CHSJ – realizado (Manual Hospitalar da 
Transfusões – 1ª versão – 2013)

ii. Promover a disseminação e o uso de normas internacio-
nais, nacionais e locais relativamente ao processo clínico 
transfusional – realizado; entre outras iniciativas, de subli-
nhar:
1. ‘Mantenha o Sangue Frio’;
2. Avaliação dos equipamentos de frio e dos aquecedores 
de sangue, utilizados na cadeia transfusional – recomenda-
ções;
3. ‘Transfusão Unitária de Concentrados Eritrocitários’;
4. Consentimento livre e esclarecido para as transfusões;
5. Livro com informações para os potenciais recetores;
6. Uso de sistema para a recuperação de sangue no pós-
operatório, anti-fi brinoliticos e tratamento precoce de 
anemia, em caso de próteses do joelho e da anca;
7. Divulgação de artigos e normas internacionais aos prin-
cipais serviços, nomeadamente Hematologia Clínica e Ci-
rurgia Cardiotorácica;

8. Divulgação do uso de anti-fi brinoliticos no trauma, aos 
médicos do Serviço de Urgência;
9. Sensibilização dos internos complementares de anes-
tesiologia para programas de redução do consumo de san-
gue; 
10. Prémio das boas práticas em medicina transfusional no 
CHSJ – 2014.

iii. Rever e atualizar regularmente a documentação relati-
va à transfusão – em fase de elaboração (2ª Versão do Ma-
nual Hospitalar de Transfusões – 2015 e desenvolvimento 
de aplicação para smartphone).

iv. Promover auditorias clínicas para avaliar o processo 
transfusional do CHSJ – realizado; colaboração com o Cen-
tro de Epidemiologia Hospitalar – Unidade de Qualidade e 
Segurança do Doente;
1. 24 de janeiro de 2013 – Serviço de Cirurgia Cardiotoráci-
ca
2. 9 de abril de 2013 – Bloco Operatório Central
3. 5 de junho de 2013 – Serviço de Urgência – Adultos
4. 10 de outubro de 2013 – Hospital de Dia de Hematologia 
Clínica
5. 19 de junho de 2014 – Serviço de Medicina Interna
6. 13 de novembro de 2014 – Serviço de Cirurgia Geral

v. Promover a formação e treino de todos os profi ssionais 
– realizada a formação dos enfermeiros do CHSJ (conside-
rado prioritário).

vi. Garantir que os incidentes transfusionais são analisa-
dos e assumidas medidas corretivas – realizado.

c. Aspetos prioritários a serem analisados pela CHT, esta-
belecidos no despacho da sua criação:

i. Informatização do processo de requisição electrónica de 
componentes/derivados do sangue – em curso (em fase de 
elaboração do piloto para testes).

ii. Avaliação do actual processo de identifi cação dos recep-
tores de componentes/derivados do sangue – em curso 
(elaborado caderno de encargos para o procedimento con-
cursal; aguarda defi nição da estratégia do CHSJ, no que 



27

concerne à rede wireless).

iii. Defi nição do MSBOS – realizado (4ª Versão)

iv. Formação dos enfermeiros no que concerne à seguran-
ça profi ssional – realizado
1. Fevereiro de 2012: formação dos Enfermeiros-chefes;
2. Janeiro de 2013: formação dos Enfermeiros do Serviço 
de Cirurgia Cardiotorácica;
3. Junho de 2013: formação dos Responsáveis de Risco Lo-
cal dos serviços clínicos do CHSJ; 
4. Outubro de 2013 – 2014: formação de 1.948 enfermeiros, 
ou seja 96,4% dos profi ssionais de enfermagem do CHSJ, 
em 65 sessões, durante mais de 5 meses, com avaliação 
pré e pós-formação, de modo a avaliar o seu impacto.

C. Fiscalização 

Não Aplicável
 (Ver ponto D referente ao Revisor Ofi cial de Contas)

1. Identifi cação do órgão de fi scalização correspondente 
ao modelo adotado e composição, consoante aplicável, do 
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 
Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Fi-
nanceiras, ao longo do ano em referência, com indicação do 
número estatutário mínimo e máximo de membros, dura-
ção estatutária do mandato, número de membros efetivos 
e suplentes, data da primeira designação e data do termo 
de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido altera-
ção de mandato durante o ano em reporte deverá indicar 
os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).

Mandato Cargo Nome Remuneração Anual
(Início - Fim)   Fixada (€)1    Bruto Pago(€)2

- - - - -
- - - - -
- - - - -

1. Valor da Senha de presença fi xada
2. Antes de reduções remuneratórias
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2. Identifi cação, consoante aplicável, dos membros do Con-
selho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral 
e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Finan-
ceiras que se considerem independentes, nos termos do 
art. 414.º, n.º 5 Código das Sociedades Comerciais (CSC).

3.  Apresentação de elementos curriculares relevantes de 
cada um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão 
de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da 
Comissão para as Matérias Financeiras e outros. Deverão 
especifi camente ser indicadas as atividades profi ssionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

4.  Caraterização do funcionamento do Conselho Fiscal, Co-
missão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou da 
Comissão para as Matérias Financeiras indicando designa-
damente, consoante aplicável:

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assi-
duidade por parte de cada membro.

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, 
dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes 
exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do 
exercício.

c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do 
órgão de fi scalização para efeitos de contratação de ser-
viços adicionais ao auditor externo.

d)  Outras funções dos órgãos de fi scalização e, se aplicá
vel, da Comissão para as Matérias Financeiras.

D. Revisor Ofi cial de Contas (ROC)

1.  Identifi cação do ROC, SROC respetivos números de ins-
crição na OROC e CMVM, caso aplicável, e do sócio ROC, 
efetivo e suplente, que o representa e indicação do número 
de anos em que o revisor ofi cial de contas exerce funções 
consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo. Caso 
tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em re-
porte deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e 
o que entrou).

O Fiscal Único Efetivo designado para o mandato 2011 – 
2013, Neves da Silva e Maria J. Pimenta, SROC n.º 126, re-
presentado pelo Dr. Manuel António Neves da Silva ROC 
n.º 625, manteve-se em funções até julho de 2014, momen-
to em que foi designado o Fiscal Único para o mandato 
2014-2016.

Assim, e nos termos do Despacho n.º 10607/2014, SET, de 
06/08/2014, foram designados para o Centro Hospitalar 
de São João, E. P. E., para o triénio 2014-2016 os seguintes 
órgãos sociais:

•  Fiscal Único Efetivo: Rodrigo Carvalho & M. Gregório — 
SROC, Lda, inscrita na Ordem dos Revisores Ofi ciais de 
Contas sob o n.º 170,representada pelo Dr. Rodrigo Mário 
de Oliveira Carvalho, inscrito na Ordem dos Revisores Ofi -
ciais de Contas sob o n.º 889

•  Fiscal Único suplente: Dr. Jorge Manuel da Silva Baptista 
Pinto, inscrito na Ordem dos Revisores Ofi ciais de Contas 
sob o n.º 1086

Mandato  Cargo Nome Designação  Legal Nº de  Observações
(Início - Fim)    da atual nomeação Mandatos exercidos 
     na sociedade

- -  - - - 

- -  - - -

- -  - - -
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2.  Indicação das limitações, legais e outras, relativamente 
ao número de anos em que o ROC presta contas à socieda-
de. 

De acordo com o estabelecido no artigo 15.º dos Estatutos, 
o mandato do Fiscal Único tem a duração de três anos, re-
novável apenas uma vez.

3.  Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC 
exerce funções consecutivamente junto da sociedade/
grupo, bem como indicação do número de anos em que o 
ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que 
se refere o presente relatório.

No que se refere à Instituição Centro Hospitalar de São 
João, E.P.E., trata-se do primeiro mandato da Sociedade 
Rodrigo Carvalho & M. Gregório, SROC, relativo ao triénio 
2014-2016.

4.  Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à so-
ciedade e/ou prestados pelo ROC que representa a SROC, 
caso aplicável. 

Não são prestados outros serviços pela SROC ao Centro 
Hospitalar de São João, E.P.E.

Mandato Cargo Nome Designação Legal Nº de Mandatos  Observações
(Início - Fim)   da atual nomeação exercidos 
    na sociedade

2011-2013 Fiscal Único Efetivo Neves da Silva e Maria J.Pimenta Despacho n.º 469-SETF-2012, de 05/04 1 Até julho 2014

2011-2013 Fiscal Único Suplente Luís Fernando da Costa Batista Despacho n.º 469-SETF-2012, de 05/04 1 Até julho 2014

2014-2016 Fiscal Único Efetivo Rodrigo Carvalho &  Despacho n.º 10607/2014, SET, 
1
    

  M Gregório, SROC 170 de 06/08/2014

2014-2016 Fiscal Único Suplente Jorge Manuel da Silva Baptista Despacho n.º 10607/2014, SET, 
1
    

  Pinto, ROC 1086 de 06/08/2014

Mandato Cargo Nome Remuneração Anual
(Início - Fim)   Fixada (€)1    Bruto Pago(€)2

2011-2013 Fiscal Único Efetivo Neves da Silva e Maria J.Pimenta 12.832 7.845

2014-2016 Fical Único Efetivo Rodrigo Carvalho & M. Gregório 18.387 6.977

‘(1) - Valor Bruto Anual fi xado; (2) Antes de reduções remuneratórias; deve incluir despesas de representação
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E. Auditor Externo 

1.  Identifi cação do auditor externo designado e do sócio 
ROC que o representa no cumprimento dessas funções, 
bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim 
como a indicação do número de anos em que o auditor ex-
terno e o respetivo sócio ROC que o representa no cumpri-
mento dessas funções exercem funções consecutivamen-
te junto da sociedade e/ou do grupo.

2.  Explicitação da política e periodicidade da rotação do 
auditor externo e do respetivo sócio ROC que o representa 
no cumprimento dessas funções, bem como indicação do 
órgão responsável pela avaliação do auditor externo e pe-
riodicidade com que essa avaliação é feita.

3.  Identifi cação de trabalhos, distintos dos de auditoria, re-
alizados pelo auditor externo para a sociedade e/ou para 
sociedades que com ela se encontrem em relação de domí-
nio, bem como indicação dos procedimentos internos para 
efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e in-
dicação das razões para a sua contratação.

4.  Indicação do montante da remuneração anual paga pela 
sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de domí-
nio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou 
coletivas pertencentes à mesma rede 1 e discriminação da 
percentagem respeitante aos seguintes serviços:

Considerando a dimensão e complexidade das principais 
Instituições do SNS, o Despacho n.º 61/2013, de 12 de no-
vembro de 2013, do Ministro da Saúde, veio estabelecer a 
realização de auditorias externas às demonstrações fi nan-
ceiras dos exercícios de 2012 e 2013 de várias Instituições 
do SNS, entre as quais o Centro Hospitalar de São João, 
E.P.E..

Neste âmbito, a SPMS, EPE promoveu um procedimento 
concursal nos termos do artigo 259.º do CCP para a for-
mação de um acordo-quadro de aquisição de serviços de 
auditoria fi nanceira, de acordo com as normas nacionais 
e internacionais de auditoria em vigor, aceites pela Ordem 

1. Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da 
Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de maio.

dos Revisores Ofi ciais de Contas (OROC), tendo o lote 
referente ao CHSJ sido adjudicado à BDO & Associados, 
SROC, Lda..

O preço contratual estabelecido foi de 27.900 euros, tendo 
sido pagos 11.160 euros no ano de 2014 e o remanescente 
em 2015.

De realçar que o Despacho n.º 53/2014, de 17 de Setembro 
de 2014, do Ministro da Saúde, veio estabelecer a realiza-
ção de auditorias externas às demonstrações fi nanceiras 
do exercício de 2014 de todos os hospitais do SNS, tendo 
no caso do CHSJ, EPE sido adjudicada à mesma entidade 
com um preço contratual de 14.980 euros.

Remuneração paga à SROC  [€] [%]
(inclui contas individuais e consolidadas) 
Valor dos serviços de revisão de contas  11.160 100
Valor dos serviços de consultoria fi scal  - -
Valor de outros serviços 
que não revisão de contas  - -
Total pago pela empresa à SROC 11.160 100%

Por entidades que integrem o grupo  [€] [%]
 (inclui contas individuais e consolidadas)  
Valor dos serviços de revisão de contas 
Valor dos serviços de consultoria fi scal 
Valor de outros serviços 
que não revisão de contas 
Total pago pelas entidades 
do Grupo à SROC   
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A. Estatutos e Comunicações

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos 
da sociedade.

Os Estatutos do Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 
encontram-se aprovados pelo Decreto-Lei n.º 233/2005, 
de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro. 

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de 
irregularidades ocorridas na sociedade.

Conforme previsto no artigo 17.º-A do Anexo II do Decreto-
Lei n.º 244/2012, os Hospitais E. P. E. devem dispor de um 
sistema de controlo interno e de comunicação de irregu-
laridades, competindo ao Conselho de Administração as-
segurar a sua implementação e manutenção e ao Auditor 
Interno a responsabilidade pela sua avaliação. Neste âmbi-
to, foi aprovado pelo Conselho de Administração no ano de 
2014, o Regulamento de Comunicação de Irregularidades 
do CHSJ, EPE.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identifi ca-
ção de ferramenta existentes com vista à mitigação e pre-
venção da fraude organizacional.

No ano de 2014, foi elaborado o relatório de execução anu-
al de 2013 do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, in-
cluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, e respetivo 
Relatório Anual, encontrando-se prevista para 2015 uma 
revisão do respetivo Plano.

B. Controlo interno e gestão de riscos

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo 
interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade 
da empresa, de modo a proteger os investimentos e os 
seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes 
pela empresa).

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. dispõe de vários 
mecanismos implementados que contribuem para a redu-
ção dos riscos relevantes, dos quais destacamos:

· Serviço de Auditoria Interna
· Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas e respetivo Relatório Anual
· Regulamento Interno
· Segregação de Funções
· Formação Continua
· Serviço de Certifi cação
· Centro de Epidemiologia Hospitalar
· Regulamento da Comissão de Ética

Ciente da relevância de um Sistema de Controlo Interno 
efi caz e efi ciente, e, no sentido de reforçar o sistema de 
controlo interno já existente, o Conselho de Administração 
procedeu, em 2013, ao reforço da função Auditoria Interna, 
com a criação do Serviço de Auditoria Interna.

Adicionalmente, e de forma a dar cumprimento ao dispos-
to no n.º 4 do artigo 17.º-A do Decreto-Lei n.º 244/2012, foi 
aprovado em 2014 o Regulamento de Comunicação de Ir-
regularidades do CHSJ, EPE, através do qual são defi nidas 
as regras e procedimentos de comunicação de irregulari-
dades.

Paralelamente, encontra-se prevista para 2015 a revisão 
do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistema-
tizar o sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar de 
São João, E.P.E.

Tendo em conta as indicações fornecidas em normas in-
ternacionalmente aceites sobre gestão do risco, nomea-
damente o “EnterpriseRisk Management – na integrated 
Framework” (2004), do COSO, optou-se, por estabelecer 
um Plano mais amplo (em contraponto com o “mínimo” 
recomendado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção), 
abrangendo os riscos de gestão mais relevantes, onde na-
turalmente se incluem, com papel relevante, os de corrup-

V. ORGANIZAÇÃO INTERNA
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ção e infrações conexas.

Também no que respeita ao Risco Clínico e Operacional, o 
CHSJ assegura a manutenção de um sistema de gestão de 
risco, assente em atividades de identifi cação, de avaliação 
de riscos potenciais, de prevenção e de controlo de perdas.
Paralelamente, o CHSJ mantém operacional um plano de 
emergência para desastres internos ou externos, o qual 
consta de documento próprio, assim como um plano espe-
cífi co destinado à segurança de pessoas (utentes, profi s-
sionais, voluntários e visitantes) e bens. 

2. Identifi cação de pessoas, órgãos ou comissões respon-
sáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de 
sistema de gestão e controlo de risco que permita anteci-
par e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvi-
da.

Dando cumprimento ao estabelecido nos novos Estatutos 
do Centro Hospitalar de São João, E.P.E., foi criado o Ser-
viço de Auditoria Interna, a quem compete a avaliação dos 
processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos 
domínios contabilístico, fi nanceiro, operacional, informáti-

co e de recursos humanos, contribuindo para o seu aperfei-
çoamento contínuo.

Os procedimentos inerentes à gestão de risco clínico são 
assegurados pelo Centro de Epidemiologia Hospitalar.

Os Responsáveis pelo Serviço de Auditoria Interna e pelo 
Centro de Epidemiologia Hospitalar são respetivamente 
Dra. Carolina Silva e Prof. Dra. Ana Azevedo.

3. Em caso de existência de Plano estratégico e de políti-
ca de risco da sociedade, deve incluir a defi nição de níveis 
de risco considerados aceitáveis e identifi car as principais 
medidas adotadas.

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistema-
tizar o sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar de 
São João, E.P.E., estão identifi cados os riscos relevantes, 
sendo, paralelamente, efetuada a respetiva avaliação, as-
sim como as medidas preventivas adotadas como respos-
ta aos riscos estabelecidos, nomeadamente nas áreas de 
Aprovisionamento, Recursos Humanos e Financeira:

RISCOS IDENTIFICADOS ESCALA DE RISCO MEDIDAS
APROVISIONAMENTO FRACO MODERADO ELEVADO PREVENTIVAS
Aquisição de bens e serviços cujo procedimento   

concursal não respeite o CCP, nomeadamente, 

a violação das regras gerais de autorização de 

despesa, violação dos princípios gerais de contratação, x

 participação económica em negócio, repetição 

de procedimentos de aquisição do mesmo bem/

serviço ao longo do ano, fraccionamento da despesa).   

Aquisição de bens e serviços por ajuste direto

 (incluindo aquisições diversas ao mesmo fornecedor, 

e/ou para favorecimento de fornecedores e violação  
x

dos princípios gerais de contratação).

Empreitadas públicas.  x

Entrega, pelos fornecedores, de quantidades 

de material inferiores às contratadas. 

 

a) Elaboração de um Manual de Proce-
dimentos do Serviço mais abrangente, 
que se pretende que vá mais além do 
que o “processo administrativo” de 
aquisição. Estes procedimentos apenas 
podem ser afastados em casos devida-
mente justifi cados e fundamentados.

b) Aumento da competitividade, 
aumentando o leque de fornecedores 
consultados.

c) O júri é designado procedimento a 
procedimento e tem composição distin-
ta consoante o objeto do procedimento.

Todo o material é verifi cado pelos 
funcionários e a conferência não é reali-
zada sempre pelo mesmo funcionário.
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RISCOS IDENTIFICADOS ESCALA DE RISCO MEDIDAS
APROVISIONAMENTO FRACO MODERADO ELEVADO PREVENTIVAS
Fornecimento por familiares ou pessoas com 

relações de forte amizade ou inimizade.     

Informação privilegiada.     

Intervenção em processo em situação de impedimento.    

Violação de segredo por funcionário.  Não defi nido  

Conluio entre os adjudicatários e os funcionários.    

Passagem de informação privilegiada.   

Favorecimento de fornecedores de forma 

a obter benefícios.    

Apresentação de documentos fora de prazo 

ou apresentação de documentos falsos 

(incluindo uma consideração como válida da  x

adjudicação a um fornecedor que não está 

habilitada para tal).

Existência de trabalhos a mais no âmbito das 

empreitadas, bem como o risco de avançar com 

a execução dos trabalhos sem prévia autorização 

do órgão competente e realizar novo procedimento 

para efetuar o pagamento destes trabalhos.  x

 

Renovação de contratos (ou seja, falha no sistema de 

alerta do termo dos contratos, provocando a sua 

renovação automática, sem possibilidade de avaliação  

da necessidade de renovação).  x

   

 

a) Ampla divulgação do regime de 
impedimentos (SA em parceria com 
Auditoria Interna).                                                                                  

b) Segregação de funções com delega-
ção de competência [quem elabora o 
processo administrativo é um funcio-
nário do SA, tem parecer da comissão 
de Apoio Técnico (se for o caso), e o Júri 
propõe ao Conselho de Administração].

a) Verifi cação periódica e aleatória de 
processos pela Auditoria Interna.

b) Utilização da plataforma eletrónica 
em bastantes processos de aquisição, 
podendo também ser aferidas as datas 
em questão.

a) O SA procede à verifi cação, no caso 
das empreitadas, de que a execução 
de trabalhos de suprimento de erros 
e omissões e de trabalhos a mais não 
excede os limites quantitativos estabe-
lecidos na lei.                                                                                                                

b) Implementação de normas inter-
nas que garantam a boa e atempada 
execução dos contratos por parte dos 
fornecedores/prestadores de serviços/
empreiteiros em conjunto com o SIE.

a) Verifi cação, pelo SA, da base de 
dados de contratos e respectiva calen-
darização, com elaboração de listagem 
mensal dos contratos susceptíveis de 
renovação, para que a avaliação da mes-
ma se processe com uma antecedência 
mínima de 60 dias em relação à data de 
denúncia;                                                                                           

b) Criação/implementação de um 
sistema de alertas informático.
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RISCOS IDENTIFICADOS ESCALA DE RISCO MEDIDAS
RECURSOS HUMANOS FRACO MODERADO ELEVADO PREVENTIVAS
Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal (por ex.: 

Favorecimento na contratação de pessoal; Intervenção no proce-

dimento de selecção ou no procedimento de avaliação do pessoal  x

de elementos com relações de proximidade; relações familiares 

ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados).

   

Processo de Processamento de Abonos, incluindo processamento 

de remunerações, abonos, processamento/conferência de ajudas 

de custo  e processamento da recuperação de vencimento de   x

exercício perdido.

Processo de Processamento de Absentismo (por ex.: Justifi cação 

indevida de faltas; Atribuição de férias em número superior  x

ou devido).  

Processo de Registo de Assiduidade.

   x

 

Processo de Avaliação de Desempenho, nomeadamente, no 

que respeita à ausência ou defi ciente fundamentação   x

dos resultados das decisões de avaliação.

Processo de Gestão de Carreiras. 
x

Processo de Gestão da Formação.

  x

Prestadores de Serviço em nome individual.

   
x

a) Defi nição de um procedimento trans-
versal a toda a Instituição com medidas 
anuais de controlo.                                                                                                               

b)Sensibilizar os intervenientes deci-
sores no âmbito dos procedimentos de 
recrutamento e seleção, de avaliação ou 
de outros actos de gestão de pessoal 
para a necessidade de fundamentação 
das suas decisões.

Verifi cação anual num período alea-
tório, do cumprimento do programa 
específi co para esta área, no âmbito do 
sistema de controlo interno existente 
(por ex: conferência da folha de proces-
samento dos vencimentos e de ajudas 
de custo, numa base de amostragem, 
em meses sorteados, no sentido de 
confi rmar a adequação das remune-
rações processadas e dos descontos 
efectuados ao trabalhador - segurança 
social, IRS e, de outros abonos recebi-
dos).

Verifi cação anual por amostragem 
baseada em ausências prolongadas ou 
com padrões repetitivos.

Verifi cação semestral por amostragem 
baseada nos saldos dos trabalhadores 
do Sistema de Registo Biométrico.

Verifi cação anual por Amostragem 
baseada nas avaliações que se situem 
fora da média.

Verifi cação anual das Promoções/Pro-
gressões existentes.

Verifi cação anual dos índices de 
formação: formadores e formandos por 
Grupo Profi ssional.

Tendo em conta a transferência do 
processamento dos profi ssionais 
Prestadores de Serviços (do Serviço 
de Aprovisionamento para o  SGRH a 
partir de Fev/2013), formalização de 
procedimento interno que garanta a 
seu controlo e correcção. Verifi cação 
Semestral.
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RISCOS IDENTIFICADOS ESCALA DE RISCO MEDIDAS
FINANCEIROS FRACO MODERADO ELEVADO PREVENTIVAS
Conferência de valores (pagamento de faturas).

  x

  

Emissão de recibos (de modo a eliminar a receita 

ou recebimento de dinheiro)

  
x

Cobranças não depositadas oportuna e integralmente

  x

 

 

Desvio de Fundos

  x

a) Privilegiar os recebimentos por 
Transferência Bancária, bem como 
funcionalidades de Homebanking;                                                                       

 b) Reduzir ao minimo possivel a utiliza-
ção de cheques e dinheiro; 

c) Emissão obrigatória de recibos infor-
matizados que possibilitem a conferên-
cia de emissão por listagem diária;                                                                              

d) Procedimentos efetivos e documen-
tados.

a)  Recurso a meios de recebimento via 
Multibanco

b) Controlo diário do montante recebi-
do por colaborador

c)  Emissão obrigatória de recibos 
informatizados

d) Conferência de emissão por listagem 
diária

e) Conciliação bancária mensal

a) Conciliação bancária mensal

b) Circularização periódica de saldos de 
fornecedores e clientes

c) Fundos de maneio e de caixa em 
sistema de fundo fi xo e controlo siste-
mático dos fundos de maneio

d) Cheques em trânsito para além de 
prazo a determinar, são investigados e 
eventualmente anulados

e) Os cheques por utilizar e os cheques 
emitidos que foram anulados estão 
convenientemente guardados

f) Segregação de funções

g) Existência de normas para movimen-
tação de contas bancárias
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4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, 
das relações de dependência hierárquica e/ou funcional 
face a outros órgãos ou comissões da sociedade.

O Serviço de Auditoria Interna depende, conforme defi ni-
do no estatuto dos HEPE, em termos orgânicos, do Presi-
dente do Conselho de Administração.

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com 
competências no controlo de riscos.

Os procedimentos inerentes à gestão de risco clínico são 
assegurados pelo Centro de Epidemiologia Hospitalar.

De referir ainda que a atividade gestionária do CHSJ estru-
tura-se em níveis intermédios de gestão que agregam ser-
viços de forma articulada contribuindo para a prossecução 
dos objetivos estabelecidos, nomeadamente ao nível da 
gestão de risco, conforme estabelecido no Regulamento 
Interno da Instituição.

6. Identifi cação e descrição dos principais tipos de riscos 
(económicos, fi nanceiros, operacionais e jurídicos) a que a 

sociedade se expõe no exercício da atividade. 
 
No que respeita aos riscos económicos, as mudanças sig-
nifi cativas que vêm ocorrendo na envolvente, a pressão 
económica, conjuntamente com as necessidades crescen-
tes da população em cuidados de saúde (resultantes do 
envelhecimento, do aumento da prevalência de doenças 
crónicas, da inovação tecnológica e farmacológica) e as 
difi culdades fi nanceiras e económicas que os portugueses 
enfrentam, marcam a realidade atual da instituição.

Em termos de riscos fi nanceiros, são de destacar as avul-
tadas verbas de que o CHSJ é credor, com o respectivo im-
pacto em termos de Prazo Médio de Recebimentos. Este 
facto é agravado pela elevada dependência do fi nancia-
mento por Contrato-Programa.

De realçar que um Prazo Médio de Recebimentos elevado 
tem uma consequência direta no Prazo Médio de Paga-
mentos.

São ainda de destacar as decisões centrais com impacto 
negativo na despesa, efetuadas durante o exercício, com 

RISCOS IDENTIFICADOS ESCALA DE RISCO  MEDIDAS 
TAXAS MODERADORAS FRACO MODERADO ELEVADO  PREVENTIVAS 
Anulação indevida de recibo.

  
x

  

A não devolução de montantes 

cobrados em excesso pelo  

 funcionário que cobrou a taxa.  
x

 

Admissão de doentes com 

informação incorreta: favorecimento 

indevido por atribuição indevida de isenção.  
x

Aceitação de montantes monetários, 

por parte dos funcionários,  
x

em troca de favorecimentos.

Todos os recibos anulados devem 
ser entregues, com registo do motivo 
da anulação, e devem constar da 
listagem diária extraída do SONHO 
enviada aos Serviços Financeiros.

Privilegiar o pagamento por 
Multibanco e cheque.

Conferência de episódios de consulta, 
por funcionário 
(solicitar listagem ao SGI).

Sensibilização dos funcionários, 
lembrando-os que tal procedimento 
não é admissivel e que resultará em 
processo disciplinar.
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impacto direto negativo na execução orçamental, uma vez 
que não estavam previstas.

No que respeita a riscos operacionais realçamos ainda a di-
fi culdade atual em realizar investimentos. Neste quadro é 
possível verifi car que o investimento não tem acompanha-
do o nível das amortizações, signifi cando que, os investi-
mentos não estão, sequer, a ser sufi cientes para garantir a 
renovação do imobilizado que chega ao fi m da sua vida útil 
económica.

Na vida de um Centro Hospitalar, o investimento é um fator 
crucial para a criação de valor para os utentes. A descon-
tinuidade de uma política de realização de investimentos, 
enquadrados naturalmente na estratégia do Centro Hospi-
talar, é essencial para manter o valor já criado e assegurar a 
criação de valor no futuro. Em última análise, não assegurar, 
pelo menos, a renovação do imobilizado, pode consubstan-
ciar-se em perda de quantidade e qualidade dos serviços 
prestados que, impreterivelmente, se traduzirá em perda 
do valor económico gerado.

Neste sentido, o plano de recuperação estrutural e infra-
estrutural do Centro Hospitalar de São João (cujo orça-
mento representa uma pequena fração dos vários milhares 
de milhões de euros já gastos em orçamentos retifi cativos 
destinados a pagar os défi ces orçamentais sucessivos de 
outras unidades de saúde) estiola, colocando em risco o fu-
turo operacional do hospital e impedindo o seu desenvolvi-
mento estratégico.

São ainda de referir os constrangimentos legais no que se 
refere à substituição de pessoas. Em termos jurídicos, des-
taca-se ainda a Legislação Laboral com os consequentes 
impactos em termos de gestão de carreiras.

As regras atualmente existentes, nomeadamente a neces-
sidade de autorização superior para a renovação de con-
tratos e contratação de novos recursos, e a morosidade a 
elas inerente, assim como a ausência de normativo legal 
para a implementação de incentivos à meritocracia, difi cul-
tam ainda mais a gestão dos recursos humanos.
Por outro lado, a obsessão centralista tem sido um obstá-
culo, legalmente solidifi cado, à estratégia descentraliza-

dora e responsabilizadora que vinha sendo instituída neste 
hospital através da criação das unidades autónomas de 
gestão. O princípio da contratualização interna e corres-
pondente “accountability” sofreu fortes restrições legais 
e a possibilidade de instituir os mais básicos métodos de 
gestão foi fortemente afetada.

Apesar de algumas difi culdades decorrentes do centralis-
mo administrativista, que certos organismos centrais uti-
lizam selectivamente, o Centro Hospitalar de São João foi 
capaz de cumprir a sua missão, garantir a atividade assis-
tencial dentro de parâmetros de qualidade elevados, pro-
mover e criar inovação tanto em áreas clínicas e assisten-
ciais como em áreas de suporte à decisão, em particular no 
âmbito das tecnologias de informação e, ainda, expandir a 
sua infl uência regional, nacional e internacional, asseguran-
do, apesar de tudo, uma gestão equilibrada e encerrando o 
ano com resultados económicos positivos, para os quais 
contribuíram, em parte, medidas centrais de política geral 
no âmbito do medicamento.

Adicionalmente, convém referir que o CHSJ, EPE dispõe de 
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas, onde estão identifi cados 
os riscos relevantes, nomeadamente nas áreas de Aprovi-
sionamento, Recursos Humanos e Financeira sendo, para-
lelamente, efetuada a respetiva avaliação, assim como as 
medidas preventivas adotadas como resposta aos riscos 
estabelecidos.

7. Descrição do processo de identifi cação, avaliação, acom-
panhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.

Numa primeira fase é efetuada uma Avaliação do Risco, 
onde são aferidos os riscos, em termos de probabilida-
de de ocorrência e impacto, de forma a determinar como 
deverão ser geridos. Seguidamente são selecionadas as 
respostas ao risco, e desenvolvido um conjunto de ações, 
de forma a alinhar os riscos com a sensibilidade ao risco da 
entidade.

Posteriormente, são estabelecidas e executadas políticas 
e procedimentos de controlo de forma a assegurar que as 
respostas ao risco são efetuadas de forma efetiva. Em re-



38

dor destas atividades existem sistemas de informação e 
comunicação ou divulgação. Estes permitem que as pesso-
as da entidade identifi quem a informação necessária para 
conduzir, gerir e controlar as operações.

O processo de gestão de risco deverá ser monitorizado, 
devendo ser efetuadas alterações, sempre que necessá-
rio. Desta forma, o sistema pode reagir de forma constan-
te, modifi cando-se sempre que as condições o requeiram. 
A monitorização é efetuada por atividades contínuas e/ou 
avaliações periódicas. Deverão ser implementadas ativi-
dades de monitorização de forma a avaliar periodicamente 
o risco, verifi car a efi cácia dos controlos para os gerir e ela-
borados relatórios periódicos de acompanhamento e ava-
liação dos resultados para o Conselho de Administração.

De realçar ainda a forte aposta nas tecnologias de apoio à 
gestão e tomada de decisão dos profi ssionais e gestores 
da área da Saúde. Exemplo máximo desta aposta é o Busi-
ness Inteligence, solução desenvolvida internamente, com 
o apoio de uma entidade externa, que permite aos órgãos 
de gestão estruturar e relacionar toda a Informação que a 
Instituição produz, procurando assim ter uma visão mais 
clara e consistente do desempenho da organização, impul-
sionando a qualidade e a efi ciência, e controlar e reduzir os 
custos, apoiando o Sistema de Controlo Interno.

8. Identifi cação dos principais elementos do SCI e de ges-
tão de risco implementados na sociedade relativamente 
ao processo de divulgação de informação fi nanceira.

De acordo com o art.15º dos Estatutos, o fi scal único é o ór-
gão responsável pelo controlo da legalidade, da regularida-
de e da boa gestão fi nanceira e patrimonial da instituição., 
competindo-lhe especifi camente verifi car a regularidade 
dos registos contabilísticos e documentos que lhe servem 
de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de 
gestão do exercício e certifi car as contas.

De referir ainda, que com a entrada em vigor do decreto-lei 
244/2012, foram criadas condições para revalorizar a ativi-
dade de fi scalização, ajustando o perfi l de recrutamento 
do fi scal único, ao mesmo tempo que se reforçou o princí-
pio da segregação entre a administração e a fi scalização 

da entidade no modelo de organização vigente.

Para além dos mecanismos internos, todo o processo de 
divulgação de informação fi nanceira é acompanhado e va-
lidado por entidades externas, nomeadamente, o Tribunal 
de Contas, a DGTF e ACSS.

C. Regulamentos e Códigos

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis 
e regulamentos externos a que a entidade está legalmente 
obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes 
e de maior importância. Indicação do sítio da empresa onde 
este se encontra disponível para consulta.

O Centro Hospitalar de São João, E.P.E. foi criado pelo Decre-
to-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, com o regime aplicado nos 
termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, e do arti-
go 18.º do Anexo da Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro, com os 
Estatutos definidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 233/2005, 
de 29 de dezembro, alterados e republicados pelo Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro.

Na sequência da submissão do Regulamento Interno à 
Tutela, para cumprimento do disposto nos Estatutos, foi 
homologado pela Administração Regional de Saúde do 
Norte, por delegação de competências, em 31 de julho de 
2013, o Regulamento Interno do Centro Hospitalar de São 
João, E.P.E.

De acordo com o consagrado no seu artigo 63.º, o Regula-
mento Interno do Centro Hospitalar de São João entrou 
formalmente em vigor em 09 de agosto de 2013, no dia 
seguinte à sua publicitação. O Regulamento Interno da ins-
tituição encontra-se disponível para consulta na Intranet e 
Internet.

2. Referência à existência ou aderência de códigos de con-
duta e de um Código de Ética com a data da última atualiza-
ção, em que contemple exigentes comportamentos éticos 
e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponí-
vel para consulta, assim como a sua divulgação junto dos 
seus colaboradores, clientes, fornecedores e a forma como 
é efetuada. Informação sobre as medidas vigentes tendo 
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em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus 
clientes e fornecedores e demais titulares de interesses 
legítimos, designadamente colaboradores da empresa, 
ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo 
geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação ju-
rídica com a empresa (artigo 47.º DL 133/2013).

Em 12/12/2007, foram aprovadas as alterações e homolo-
gado o Regulamento da Comissão de Ética para a Saúde do 
Hospital de São João, o qual contempla, não só a matéria 
legal relativa a Ensaios Clínicos (Lei n.º 46/2004, de 19 de 
agosto) e às boas práticas clínicas, no que respeita aos me-
dicamentos para uso humano (Decreto-Lei n.º 102/2007, 
de 2 de abril), bem como alguns aspetos intrínsecos à sua 
natureza, composição e competências. O regulamento 
encontra-se disponível na Intranet e Internet.

Adicionalmente, o Conselho de Prevenção da Corrupção 
(CPC) aprovou, em reunião de 7 de Novembro de 2012, a 
Recomendação n.º 5/2012, que prevê, nomeadamente, que 
“As Entidades de natureza pública, ainda que constituídas 
ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanis-
mos de acompanhamento e de gestão de confl itos de inte-
resses, devidamente publicitados, que incluam também o 
período que sucede ao exercício de funções públicas, com 
indicação das consequências legais.”

Neste sentido, encontra-se neste momento em fase de 
aprovação e implementação, a versão do Código de Ética 
que permita dar cumprimento à referida recomendação, 
assegurando que são recolhidos e incorporados todos os 
contributos adequados. 

3. Referência à existência de Planos de Ação para prevenir 
fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Forne-
cedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou 
Terceiros), assim como a identifi cação das ocorrências e 
as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relati-
va ao cumprimento da legislação e da regulamentação em 
vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elabo-
ração do Relatório Identifi cativo das Ocorrências, ou Risco 
de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 
54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da 
empresa onde se encontra publicitado o respetivo relató-

rio (vide artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013). 

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas, que pretende sistema-
tizar o sistema de gestão de riscos do Centro Hospitalar 
de São João, E.P.E., estão identifi cadas as medidas preven-
tivas relativas aos riscos relevantes, nomeadamente ao 
nível da prevenção de fraudes internas e externas. Anual-
mente é elaborado o respetivo relatório, procedendo-se a 
uma análise da respetiva implementação, avaliando não só 
as medidas de prevenção propostas, mas também apre-
ciando o próprio Plano, para que se possa proceder aos 
ajustamentos necessários e à apresentação de propostas 
de melhoria, tendo em conta a experiência entretanto ad-
quirida.

Este encontra-se publicado no sítio do CHSJ, EPE. De refe-
rir ainda o Regulamento de Taxas Moderadoras, o proces-
so de Certifi cação concluído pelo Serviço de Aprovisiona-
mento em 2014 e os procedimentos existentes no Serviço 
Financeiro.

D. Deveres especiais de informação

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos 
deveres de informação a que a empresa se encontra sujei-
ta, nomeadamente os relativos ao reporte de informação 
económica e fi nanceira (vide alíneas d) a i) do artigo 44.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013), a saber: 

a) Prestação de garantias fi nanceiras ou assunção de dívi-
das ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em 
que assumam organização de grupo; 

Não aplicável

b) Grau de execução dos objetivos fi xados, justifi cação dos 
desvios verifi cados e indicação de medidas de correção 
aplicadas ou a aplicar; 

A informação acima mencionada é reportada através do 
SICA.
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c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, 
incluindo os planos de investimento e as fontes de fi nan-
ciamento; 

A informação acima mencionada é reportada através do 
SICA, sendo adicionalmente remetida para a ARSN, ACSS 
e DGO.

d) Orçamento anual e plurianual; 

A informação acima mencionada é reportada através do 
SICA, sendo adicionalmente remetida para a ARSN, ACSS 
e DGO.

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

A informação acima mencionada é reportada através do 
SIRIEF, sendo adicionalmente remetida para o Tribunal de 
Contas, IGF, DGTF, ARSN e ACSS.

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompa-
nhados dos relatórios do órgão de fi scalização. 

A informação acima mencionada é reportada através do 
SIRIEF.

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos 
deveres de transparência a que a empresa se encontra su-
jeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar 
anualmente ao titular da função acionista e ao público em 
geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do 
grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como 
foi cumprida a política de responsabilidade social, de de-
senvolvimento sustentável e os termos de prestação do 
serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua 
competitividade, designadamente pela via da investiga-
ção, do desenvolvimento, da inovação e da integração de 
novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do ar-
tigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

O ponto acima mencionado encontra-se cumprido através 
da divulgação da informação em http://portal-chsj.min-
saude.pt/.

Para além do referido no ponto anterior, são divulgados no 
site do CHSJ, EPE, o Relatório Anual de Acesso a Cuidados 
de Saúde, o Relatório e Contas, o presente relatório e infor-
mação relativa a tempos máximos de resposta garantidos.

E. Sítio de Internet

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos 
seguintes elementos sobre a empresa (vide artigo 53º do 
Decreto-Lei nº 133/2013)

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do 
CSC;

b) Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos ór-
gãos e/ou comissões;

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutá-
rios e respetivos elementos curriculares, bem como as res-
petivas remunerações e outros benefi cios;

d) Documentos de prestação de contas anuais1  e caso 
aplicável, as semestrais; 

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está su-
jeita e os termos contratuais da prestação de serviço públi-
co; 

f) Modelo de fi nanciamento subjacente e os apoios fi nan-
ceiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios. 

A informação anteriormente mencionada encontra-se di-
vulgada em http://portal-chsj.min-saude.pt/

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral (se 
aplicável)

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública 
que tenha confi ado à empresa a prestação de um serviço 
público ou de interesse geral, respeitante à remuneração 
dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 
133/2013). 

1 Que devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos 
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Encontram-se considerados no Contrato-Programa ce-
lebrado entre o Ministério da Saúde e o CHSJ, EPE, que 
defi ne as orientações e objetivos de gestão no âmbito da 
prestação de serviços e cuidados de saúde, em termos de 
produção contratada, a respetiva remuneração e os custos 
e incentivos institucionais atribuídos em função do cumpri-
mento de objetivos de qualidade e efi ciência económico-
fi nanceira.

2. Exposição das propostas de contratualização da pres-
tação de serviço público apresentadas ao titular da fun-
ção acionista e ao membro do governo responsável pelo 
respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º 
do Decreto-Lei n.º 133/2013), das quais deverão constar os 
seguintes elementos: 

a) Associação de metas quantitativas a custos permanen-
temente auditáveis; 

b) Modelo de fi nanciamento, prevendo penalizações em 
caso de incumprimento; 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais; 

Para além do exposto no ponto 1., a ACSS publica anual-
mente a Metodologia para defi nição de preços e fi xação 
de objetivos, que estabelece os princípios orientadores do 
processo contratual a desenvolver pelos Hospitais EPE, no 
que respeita a atividades, objetivos e resultados a alcançar.

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de 
satisfação dos utentes; 

Neste âmbito, e para além do Contrato-Programa celebra-
do entre o Ministério da Saúde e o CHSJ, EPE, é de referir 
a Contratualização Interna, onde anualmente, as Unidades 
Intermédias de Gestão, estabelecem com o Conselho de 
Administração o contrato-programa anual que fi xa os ob-
jetivos e os meios necessários para os atingir e defi nem os 
mecanismos de avaliação periódica.

e) Compatibilidade com o esforço fi nanceiro do Estado, tal 
como resulta das afetações de verbas constantes do Orça-
mento do Estado em cada exercício; 

No que se refere a este ponto, são de destacar os resulta-
dos económico-fi nanceiros alcançados no último triénio, 
nomeadamente no que se refere ao EBITDA positivo e 
sem necessidade de aumento de capital estatutário para 
pagamento de dívidas como acontece com muitos outros 
hospitais.

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contí-
nua da qualidade do serviço prestado e do grau de satisfa-
ção dos clientes ou dos utentes. 

No sentido de potenciar a melhoria contínua da qualidade 
do serviço prestado são de referir os inquéritos de satis-
fação realizados pelo Serviço de Humanização como ferra-
menta que permite analisar e assim incrementar o grau de 
satisfação dos utentes. Por outro lado, é de referir a con-
clusão em 2014 do processo de certifi cação em diversos 
serviços do CHSJ, EPE, processo esse alargado a outros 
serviços durante o ano de 2015.
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A. Competência para a Determinação

1. Indicação quanto à competência para a determinação da 
remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comis-
são executiva ou administrador delegado e dos dirigentes 
da sociedade.

2. Identifi cação dos mecanismos adotados para prevenir a 
existência de confl itos de interesses, atuais ou potenciais, 
entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a 
sociedade, designadamente na aprovação de despesas por 
si realizadas (vide artigo 51º do Decreto-Lei nº 133/2013).

As declarações de inexistência de incompatibilidades ou 
impedimentos para o exercício de altos cargos públicos 
dos membros do Conselho de Administração são remeti-
das à Procuradoria-Geral da República.

3. Apresentação da declaração dos membros do órgão de 
administração de que se abstêm de interferir nas decisões 
que envolvam os seus próprios interesses.

Foi emitida pelos Membros do Conselho de Administração 
declaração em como se abstêm de interferir nas decisões 
que envolvam os seus próprios interesses. De referir ainda 
a aplicação do artigo 22.º do Estatuto do Gestor Público, 
nomeadamente, no que se refere ao seu ponto 7, em que 
é referido expressamente que ”O gestor deve declarar -se 
impedido de tomar parte em deliberações quando nelas 
tenha interesse, por si, como representante (…)” (ver ane-
xo 1).

B. Comissão de Fixação de Remunerações

Composição da comissão de fi xação de remunerações, in-
cluindo identifi cação das pessoas singulares ou coletivas 
contratadas para lhe prestar apoio.

Não Aplicável.

C. Estrutura das Remunerações

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de ad-
ministração e de fi scalização.

As remunerações do Conselho de Administração foram 
defi nidas nos termos:
· Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro (Estatuto do Ges-
tor Público);
· Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de 
fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do 
vencimento dos gestores públicos);
· Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de 
fevereiro (que aprovou os critérios de determinação do 
vencimento dos gestores das entidades públicas integra-
das no Serviço Nacional de Saúde);

VI. REMUNERAÇÕES 

Remuneração dos membros - Decreto-Lei n.8/2012, de 18 de janeiro (Estatuto do Gestor Público     

dos órgãos sociais - Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro     

  - Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 21 de fevereiro     

  - Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março     

  - Despacho n.º 10607/2014, SET, de 06/08/2014

Remuneração dos membros 
Não Aplicável

        

da Comissão Executiva

Remuneração dos dirigentes Despacho Conselho de Administração
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· Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de 
Março (Classifi cações atribuídas nos termos das RCM n.º  
16/2012 e n.º 18/2012).

No que respeita à remuneração do Fiscal Único, esta foi fi -
xada pelo Despacho n.º 10607/2014, SET, de 06/08/2014.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estru-
turada de forma a permitir o alinhamento dos interesses 
dos membros do órgão de administração com os interes-
ses de longo prazo da sociedade.

As remunerações são defi nidas por normativos legais 
emanados pelo Governo, sem qualquer intervenção dos 
Órgãos Sociais.

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componen-
te variável da remuneração, critérios de atribuição e infor-
mação sobre eventual impacto da avaliação de desempe-
nho nesta componente. 

No que se refere a este ponto, é de destacar que a aprova-
ção do Plano Estratégico 2013-2015 refere que, nos termos 
da legislação em vigor, devem ser remetidos os contratos 
de gestão dos elementos do Conselho de Administração.

No entanto, o CHSJ, EPE apenas recebeu a respetiva minu-
ta, não tendo sido informado para proceder à sua assina-
tura. No contrato de gestão é referida a existência de uma 
componente variável, determinada em função do valor 
apurado para o Indicador Global de Desempenho.

Esta componente estaria suspensa durante o Programa 
de Assistência Económica e Financeira. No entanto, e não 
obstante o seu término em 2014, não ocorreu atribuição de 
componente variável de remuneração em 2014.

4. Explicitação do diferimento do pagamento da compo-
nente variável da remuneração, com menção do período de 
diferimento.

Não Aplicável.

5. Caraterização dos parâmetros e fundamentos defi nidos 
no contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémio.

Ver ponto 3.

6. Referência a regimes complementares de pensões ou 
de reforma antecipada para os administradores e data em 
que foram aprovados em assembleia geral, em termos in-
dividuais.

Não Aplicável 

D. Divulgação das Remunerações

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão 
de administração da sociedade, proveniente da socieda-
de, incluindo remuneração fi xa e variável e, relativamente 
a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram 
origem, podendo ser remetida para ponto do relatório 
onde já conste esta informação.

As remunerações dos membros do Conselho de Adminis-
tração encontram-se contempladas nas tabelas seguintes.
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                                                                                                                                                                 ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 

NOME Entidade Função Regime

Antonio Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira FMUP Docência Público

Margarida Fernandes Tavares FMUP Docência Público

(a) Autorização nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2014 de 2 de dezembro de 2014.

MANDATO  CARGO NOME                                                                                DESIGNAÇÃO                                                                                      OPRLO
                                                                              IDENTIFICAR
(Início - Fim)                                                                                                     DOC (1)                                DATA                  ENTIDADE   PAGADORA

2014-2016 Presidente do Conselho António Luís Trindade Sousa                     Resolução do Conselho

 de Administração e Lobo Ferreira                                                          de Ministros n.º 1/2014,                                                        N/A                  N/A

de 2 de janeiro de 2014            14/01/02

2014-2016 Vogal Diretor Clínico Margarida Fernandes Tavares                  Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 1/2014,                                                        N/A                  N/A

de 2 de janeiro de 2014            14/01/02

2014-2016 Vogal Enfermeiro Diretor Eurídice Maria Corrêa Portela                  Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 1/2014,                                                       N/A                  N/A

de 2 de janeiro de 2014             14/01/02

2014-2016 Vogal Executivo João Porfírio Carvalho de Oliveira          Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 1/2014,                                                        N/A                  N/A

de 2 de janeiro de 2014             14/01/02

2014-2016 Vogal Executivo Manuel Amaro Fernandes Ferreira       Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 1/2014,                                                        N/A                  N/A

de 2 de janeiro de 2014            14/01/02

Nota: (1) indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

 EGP  valores mensais brutos (€)

NOME FIXADO CLASSIFICAÇÃO                    REMUNERAÇÃO DESPESAS 
                                                                                                           [S/N]                     [A/B/C]                                              BASE                               REPRESENTAÇÃO

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira S B 4.752,55 1.663,39

Margarida Fernandes Tavares S B 3.891,47 1.556,59

Eurídice Maria Corrêa Portela S B 3.891,47 1.556,59

João Porfírio Carvalho de Oliveira S B 3.891,47 1.556,59

Manuel Amaro Fernandes Ferreira S B 3.891,47 1.556,59

Nota: EGP - Estatuto do Gestor público; OPRLO - Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
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 BENEFÍCIOS SOCIAIS (€)  

 Sub. Refeição                            Regime de Proteção Social         Seguro          Seguro                                    Outros                       

                                       Montante                                                                                     de saúde      de vida
 Valor/Dia pago Ano Identifi car Valor   Identifi car Valor

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira 4,27 1076,04 CGA / ADSE 19.737,87 - - - -

Margarida Fernandes Tavares 4,27 965,02 CGA / ADSE 16.809,35 - - - -

Eurídice Maria Corrêa Portela 4,27 939,4 CGA / ADSE 16.809,57 - - - -

João Porfírio Carvalho de Oliveira 4,27 952,21 SS 16.006,50 - - - -

Manuel Amaro Fernandes Ferreira 4,27 1007,72 SS - CAFEB 15.905,41 - - SAMS 4.175,98

 GASTOS COM COMUNICAÇÕES MÓVEIS (€)  

NOME Plafond Mensal Defi nido Valor Anual Observações

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira 70 146,66 -

Margarida Fernandes Tavares 70 773,15 -

Eurídice Maria Corrêa Portela 70 526,69 -

João Porfírio Carvalho de Oliveira 70 260,01 -

Manuel Amaro Fernandes Ferreira 70 523,69 -

 REMUNERAÇÃO ANUAL (€)

NOME VARIÁVEL FIXA** OUTRA REDUÇÃO OUTRAS RED. REDUÇÃO BRUTA
    LEI 12-A/2010   REMUNE- ANOS APÓS
     RATÓRIAS ANTERIORES* REDUÇÕES

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira  86.496,38 3.150,00 4.324,82 6.212,60 - 79.108,96

Margarida Fernandes Tavares  73.159,66 3.150,00 3.657,98 5.256,77 - 67.394,91

Eurídice Maria Corrêa Portela  73.159,66 3.150,00 3.657,98 5.255,89 - 67.395,79

João Porfírio Carvalho de Oliveira  73.159,66 3.150,00 3.657,98 5.255,89 - 67.395,79

Manuel Amaro Fernandes Ferreira  73.159,66 3.150,00 3.657,98 5.255,89 - 67.395,79

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a nos anteriores
* Indicar os motivos subjacentes a este procedimento  * Valores SGRH (inclui compensações férias não gozadas)
** Incluir a remuneração + despesas de representação

 REMUNERAÇÃO ANUAL (€)

NOME VARIÁVEL FIXA** BRUTA (1) REDUÇÕES BRUTA APÓS

     REMUNERATÓRIAS (2) REDUÇÕES (3) = (1)-(2)

Antó António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira  86.496,38 89.646,38 10.537,42 79.108,96

Margarida Fernandes Tavares  73.159,66 76.309,66 8.914,75 67.394,91

Eurídice Maria Corrêa Portela  73.159,66 76.309,66 8.913,87 67.395,79

João Porfírio Carvalho de Oliveira  73.159,66 76.309,66 8.913,87 67.395,79

Manuel Amaro Fernandes Ferreira  73.159,66 76.309,66 8.913,87 67.395,79



46

2. Indicação de Montantes pagos, por outras sociedades 
em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem 
sujeita a um domínio comum.

Não Aplicável.

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de parti-
cipação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e os 
motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros 
foram concedidos.

Não Aplicável.

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-ad-
ministradores executivos relativamente à cessação das 
suas funções durante o exercício.

Não Aplicável

.5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão 
de fi scalização da sociedade, podendo ser remetida para 
ponto do relatório onde já conste esta informação.

As remunerações auferidas pelo órgão de fi scalização da 
sociedade encontram-se nas tabelas seguintes.

ENCARGOS COM VIATURAS

 Viatura  Celebração Valor     Ano Ano Valor da Valor N.º
 atribuída de contrato de referência  Modalidade (1)  Aquisição Termo Renda Anual Prestações 
  da viatura     Mensal

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira S S 35.000 Aquisição 2006 - - - -

Margarida Fernandes Tavares S S 35.000 Aquisição 2006 - - - -

Eurídice Maria Corrêa Portela S S 35.000 Aquisição 2006 - - - -

João Porfírio Carvalho de Oliveira S S 35.000 Aquisição 2006 - - - -

Manuel Amaro Fernandes Ferreira S S 35.000 Aquisição 2006 - - - -

(1) aquisição; ALD; Leasing ou outra. Foi indicado o custo de aquisição da viatura. Modalidade de utilização - utilização da viatura para fi ns de serviço e pessoais

 GASTOS ANUAIS ASSOCIADOS A VIATURAS (€)

NOME Plafond Mensal   Outras  Observações
 defi nido para combustível Combustível  Portagens  Reparações  Seguro 

António Luís Trindade Sousa e Lobo Ferreira 415,80 2.725,35 1.338,29 640,50 753,41 -

Margarida Fernandes Tavares 389,15 2.725,35 1.338,29 1.010,80 547,01 -

Eurídice Maria Corrêa Portela 389,15 2.725,35 1.338,29 567,12 547,01 -

João Porfírio Carvalho de Oliveira 389,15 2.725,35 1.338,29 376,17 547,01 -

Manuel Amaro Fernandes Ferreira 389,15 2.725,35 1.338,29 2.180,42 547,01 -
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6. Indicação da remuneração no ano de referência dos 
membros da mesa da assembleia geral, podendo ser feita 
remissão para ponto do relatório onde já conste esta infor-
mação.

Não Aplicável.

MANDATO IDENTIFICAÇÃO SROC/ROC  DESIGNAÇÃO N.º de Mandatos
(Início - Fim)        exercidos 
 Cargo Nome Número Forma (1) Data Contratada na sociedade

2011-2013 FU efetivo Neves da Silva e Maria J.Pimenta SROC 126 Despacho n.º 469-

    SETF-2012, de 05/04 12/04/05 - 1 

2014-2016 FU efetivo Luís Fernando da Costa Batista  ROC  1198 Despacho

    SETF-2012, de 05/04 12/04/05 - 1

2014-2016 FU efetivo Rodrigo Carvalho & M. Gregório  SROC  170 Despacho

    n.º 10607/2014,

    SET, de 06/08/2014 14/08/06 - 1

2014-2016 FU suplente Jorge Manuel da S. Baptista Pinto ROC 1086  Despacho 

n.º 10607/2014, 

SET, de 06/08/2014 14/08/06 - 1

Nota: Deve ser identifi cada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC). (1) indicar AG/DUE/Despacho (D)

FISCALIZAÇÃO

 REMUNERAÇÃO ANUAL  

NOME Bruta (1) Reduções Remuneratórias (2) Bruta após Reduções (3) = (1)-(2)

Neves da Silva e Maria J.Pimenta (i) 7.485 983 6.502

Rodrigo Carvalho & M. Gregório  6.977 842 6.135

(i) Até julho de 2014
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1. Apresentação de mecanismos implementados pela so-
ciedade para efeitos de controlo de transações com partes 
relacionadas e indicação das transações que foram sujei-
tas a controlo no ano de referência. 

As transações mais relevantes que são levadas a cabo com 
entidades relacionadas são as decorrentes dos serviços 
assistenciais prestados a benefi ciários do Serviço Na-
cional de Saúde, objeto de contratualização com a Tutela 
e vertidas em sede de contrato-programa. Da atividade 
assistencial prestada aos benefi ciários do Serviço Nacio-
nal de Saúde, resulta a faturação à ACSS, IP, que constitui 
cerca de 95% da faturação do CHSJ, EPE. De referir ainda 
que o Contrato Programa é controlado e avaliado pela ARS 
Norte, pela ACSS e ainda pela DGO no que respeita ao Or-
çamento Económico

2. Informação sobre outras transações:

a) Identifi cação dos procedimentos adotados em matéria 
de aquisição de bens e serviços; 

Os procedimentos adotados para a aquisição de bens e 
serviços decorrem da observância e cumprimento do Có-
digo dos Contratos Públicos.

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em 
condições de mercado; 

Não foram efetuadas compras fora das condições do mer-
cado.

c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos.

SUCH – 8.067.564,59 €
EDP – 3.510.167,83 €

VII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
E OUTRAS 
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Caraterização dos elementos seguidamente explicitados, 
podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já 
conste essa informação.

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas 
fi xadas.

Esta informação consta do n.º 2 do ponto I deste relatório

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a efi ciência 
económica, fi nanceira, social e ambiental e a salvaguardar 
normas de qualidade.

Em primeiro lugar é de referir que os últimos anos foram 
marcados por uma profunda mudança estrutural no Centro 
Hospitalar de São João, fatores que possibilitaram o cres-
cimento da atividade assistencial e o controlo dos custos 
estruturais, assegurando assim o equilíbrio económico-
fi nanceiro contínuo da Instituição. Este mesmo facto pode 
ser constatado pelos resultados económico-fi nanceiros 
alcançados no último triénio:

Da Demonstração 
de Resultados  2012 2013 2014
EBITDA 11.675.522 11.445.838 15.905.219
Resultado Operacional  8.737 1.499.520 1.487.574

Um dos fatores impulsionadores de sucesso é o desenvol-
vimento de projetos de responsabilidade social, uma vez 
que a sustentabilidade é enquadrada na estratégia e poli-
ticas adotadas, sendo as questões sociais enquadradas na 
cadeia de valor.

No que respeita à responsabilidade social, destacamos o 
papel desempenhado pelo Serviço de Humanização, Ser-
viço que integra na sua dependência, a Unidade de Ação 
Social, o Gabinete do Cidadão, o Gabinete de Assistência 
Médica no Estrangeiro, a Casa Mortuária, o Atrium da Hos-
pitalidade e a Central Telefónica.

Também o projeto “Bebés de São João”, que desde a sua 
origem foi acolhido pela estrutura do Serviço de Huma-
nização, continua a desenvolver amplamente a sua ação 
voluntária junto das mães carenciadas, particularmente, 
mães adolescentes e mães solteiras, cujos fi lhos nasçam 
no CHSJ. 

De referir ainda que, a Fundação Infantil Ronald McDonald 
(FIRM) construiu a 2.ª Casa Ronald McDonald em Portugal, 
localizada no perímetro do pólo do Porto do Centro Hospi-
talar de São João.

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma 
adequada gestão empresarial: 

a) Defi nição de uma Política de responsabilidade social e 
de desenvolvimento sustentável e os termos do serviço 
público prestado, designadamente no âmbito da prote-
ção dos consumidores. (vide artigo 49º do Decreto Lei nº 
133/2013)

Ver ponto anterior.

b) Defi nição de Políticas adotadas para promoção da pro-
teção ambiental e o respeito por princípios de legalidade 
e ética empresarial, assim como as regras implementadas 
tendo em vista o desenvolvimento sustentável. (vide arti-
go 49º do Decreto Lei nº 133/2013)

A relevância da sustentabilidade ambiental no CHSJ é bem 
visível pelo facto de, no Plano Estratégico 2013-2016, ter 
sido incluído um eixo subjacente a esta mesma temática.

A atividade hospitalar é um dos principais setores consu-
midores de energia elétrica, além de produzir uma quan-
tidade signifi cativa de resíduos. Nesse contexto, a eco-
efi ciência constitui uma ferramenta essencial para que os 
hospitais possam conciliar maior efi ciência económica e 
menor impacto ambiental. Para consegui-lo, é necessária a 
divulgação e promoção da política ambiental na instituição 

VIII. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA 
NOS DOMÍNIOS ECONÓMICOS, SOCIAL E AMBIENTAL
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como, a título de exemplo:

· Racionalização de consumos energéticos e de água; 
· Monitorização da poluição (emissões gasosas e efl uentes 
líquidos); 
· Redução da produção de resíduos; 
· Implementação de boas práticas nas atividades; 
· Implementação de auditorias para melhoria do sistema.

Esta gestão pressupõe que cada um adote práticas que 
permitam diminuir os custos ambientais e a utilização des-
necessária dos recursos existentes.

De referir ainda a realização de ações de sensibilização 
para o tema da Sustentabilidade Ambiental, nomeada-
mente, com a elaboração e divulgação de uma campanha 
de implementação de regras obrigatórias na utilização dos 
equipamentos.

Para além da iniciativa acima referida, a sensibilização dos 
funcionários para as boas práticas ambientais continuará a 
ser uma prática de formação. 

Este ponto é alvo de desenvolvimento no capítulo 8. do Re-
latório e Contas de 2014.

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar 
uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunida-
des entre homens e mulheres, a eliminar discriminações 
e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profi ssional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 
133/2013); 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao 
Princípio da Igualdade do Género, conforme estabelecido 
no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, 
de 23 de fevereiro; 

No que respeita à política de igualdade seguida, e em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o CHSJ, 
enquanto entidade empregadora do Setor Empresarial do 
Estado, promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao em-
prego, na progressão profi ssional e ao nível remuneratório, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 
toda e qualquer forma de discriminação.

O refl exo da política atrás mencionada é bem visível quan-
do analisamos a estrutura de pessoal do CHSJ, em que 
73% dos profi ssionais são do género feminino, represen-
tando assim uma clara maioria dos ativos da Instituição. 

A reforçar o facto atrás mencionado é de referir que 48% 
do pessoal dirigente é do sexo feminino, o que demonstra a 
presença plural de mulheres e homens nos cargos de che-
fi a, de acordo com o preconizado na Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de Fevereiro.
É ainda de realçar o forte empenho da instituição em apoiar 
a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profi ssional 
dos seus colaboradores. Demonstrativo deste facto é o 
número de colaboradores que usufruem de horário fl exível 
no CHSJ, número este que ascende aos 165.

e) Identifi cação das políticas de recursos humanos defi ni-
das pela empresa, as quais devem ser orientadas para a va-
lorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação 
e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando 
com respeito e integridade os seus trabalhadores e con-
tribuindo ativamente para a sua valorização profi ssional 
(vide n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013); 

As pessoas desempenham um papel fundamental na pro-
dutividade e qualidade que o Centro Hospitalar de São 
João tem vindo a demonstrar.

Num ambiente muito exigente e de fortes restrições orça-
mentais gerir pessoas para que estas aumentem as suas 
capacidades e façam seus os objetivos da Instituição é o 
principal, e mais atual, desafi o que se coloca às instituições.
A boa gestão deste recurso mistura sempre duas questões 
fundamentais – competências e boas práticas laborais.

As regras atualmente existentes, nomeadamente a neces-
sidade de autorização superior para a renovação de con-
tratos e contratação de novos recursos, e a morosidade a 
elas inerente, assim como a ausência de normativo legal 
para a implementação de incentivos à meritocracia, difi cul-
tam ainda mais a gestão dos recursos humanos.
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Neste âmbito são de destacar as seguintes linhas de ação 
do CHSJ, EPE no que se refere a politicas de Recursos Hu-
manos:

· Política de remuneração

O CHSJ continua empenhado em praticar uma política de 
remunerações mais clara e transparente para todos os 
Grupos Profi ssionais. Alguns suplementos/incentivos já 
foram revisitados mas, neste momento, achamos pruden-
te aguardar pela falada publicação da legislação sobre a 
harmonização dos suplementos na administração pública, 
antes de qualquer nova alteração.

· Desenvolvimento Pessoal e Profi ssional

Neste âmbito destaca-se a elaboração de uma Política de 
Contratações do CHSJ com atualização de conteúdo fun-
cional de cada Grupo Profi ssional; a reclassifi cação profi s-
sional de funcionários que tenham qualifi cações para tal e 
desempenhem funções de categoria profi ssional superior, 
quando tal for legalmente possível; a requalifi cação profi s-
sional de colaboradores que estejam desfasados das fun-
ções que exercem ou que manifestamente tenham difi cul-
dade no exercício das mesmas e a criação de uma base de 
dados com todos os pedidos de transferência de serviço 
(criação de uma bolsa de mobilidade inter-serviços dentro 
da instituição).

· Aumento da Produtividade

No que se refere ao aumento de produtividade é de referir 
o incremento da informação/base de dados de RH, cruzan-
do com a ferramenta de Business Inteligence, de forma a 
melhorar a informação e o seu acesso, desenvolvendo o 
benchmarking do CHSJ, assim como a manutenção de uma 
estratégia concertada com o Serviço de Saúde Ocupacio-
nal de combate ao absentismo fraudulento.

· Envolvimento e Sentido Corporativo

No que se refere a este ponto, pretende-se potenciar e 
reconhecer competências e aptidões dos colaboradores 
que não sejam desenvolvidas na sua atividade profi ssional, 

nomeadamente, desenvolvendo workshops ações forma-
tivas em que os formadores sejam os próprios colabora-
dores, permitindo que o trabalhador sinta que a instituição 
valoriza as suas competências para além da sua atividade 
diária ou desenvolvendo exposições e iniciativas culturais 
em que os intervenientes ou obras expostas sejam da au-
toria de colaboradores do CHSJ.

f) Responsabilidade económica - Moldes em que foi salva-
guardada a competitividade da empresa, designadamen-
te, pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e 
da integração de novas tecnologias no processo produtivo. 
Planos de ação para o futuro. Criação de valor para o acio-
nista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, 
redução da exposição a riscos decorrentes dos impactos 
ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

No que se refere à Investigação e Inovação Clínica, em 
2014, foram aprovados e iniciados 25 novos Ensaios Clíni-
cos e mantiveram-se activos 82 ensaios anteriores, num 
total de 107 Ensaios em actividade. Do total, as Técnicas da 
Unidade de Investigação participam como coordenadoras 
de estudo em 94.

De realçar ainda a forte aposta nas tecnologias de apoio à 
gestão e tomada de decisão dos profi ssionais e gestores 
da área da Saúde. Exemplo máximo desta aposta é o Busi-
ness Inteligence, solução desenvolvida internamente, com 
o apoio de uma entidade externa, que permite aos órgãos 
de gestão estruturar e relacionar toda a Informação que a 
Instituição produz, procurando assim ter uma visão mais 
clara e consistente do desempenho da organização, impul-
sionando a qualidade e a efi ciência, e controlar e reduzir os 
custos. Concomitantemente, e, no âmbito de um programa 
mais alargado do Business intelligence, surge o Vital como 
uma forte aposta no auxílio daqueles que mais precisam de 
informação no momento da prestação de cuidados de saú-
de, procurando funcionar como sistema de apoio à decisão 
clínica.

Esta plataforma, desenvolvida pelo Centro Hospitalar de 
São João, interliga e correlaciona toda a informação rele-
vante, permitindo estudar clínica, epidemiológica e fi nan-
ceiramente as várias populações de doentes que recorrem 
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ao hospital, percebendo qual a terapêutica que habitual-
mente lhes está a ser aplicada e os exames que realizam; 
que patologias e sintomas apresentam; de que zonas do 
país provêm, qual o seu diagnóstico, entre muitas outras 
variáveis. O apoio que esta plataforma de Business Intelli-
gence tem dado à gestão e operação do CHSJ permitiu-lhe 
obter em 2012 o 1º Prémio Hospital do Futuro – Gestão & 
Economia na Sáude.

Atualmente o CHSJ está a potenciar as capacidades des-
ta tecnologia para a colocar ainda mais próxima dos seus 
utentes, procurando que a mesma, através da análise efi -
ciente da informação, ajude a detetar mais rapidamente si-
tuações anómalas que possam colocar em risco os pacien-
tes internados do CHSJ, sendo uma ferramenta avançada 
para apoio à segurança do doente. 

Desta forma garante-se que a intervenção em áreas como 
a infeção hospitalar, o consumo de antibióticos, bem como 
o risco de deterioração clínica em pacientes internados é 
cada vez mais efi caz.

Através da sua capacidade em Vigiar, monITorizar e Alertar 
(VITAL) o risco de deterioração clínica dos seus doentes 
internados, O CHSJ venceu em fevereiro de 2014 nos EUA, 
no decorrer do evento HIMSS (Healthcare Information and 
Management Systems Society), o prémio mundial “Mi-
crosoft Health Innovation Awards 2014”, sendo a primeira 
instituição portuguesa a conseguir alcançar este reconhe-
cimento

No que respeita ao modelo empresarial adotado, o seu 
pressuposto fundamental baseia-se na implementação de 
um modelo de gestão intermédia desconcentrada como 
estratégia para maximizar a partilha de recursos e a cria-
ção de sinergias para atingir os mais elevados níveis de efi -
ciência, garantindo o adequado nível local de autoridade e 
responsabilidade.

A revisão do Regulamento Interno, homologado em 2013, 
veio consolidar o conceito das estruturas intermédias 
de gestão adotado para a área de produção, abrangendo 
igualmente as áreas de apoio e suporte. A reorganização 
das áreas de apoio e suporte é materializada na existência 

de centros integrados, cujo funcionamento assenta numa 
lógica de integração e complementaridade, concentração 
e partilha de recursos, bem como na compati¬bilização da 
ação estratégica.

Anualmente, as Unidades Intermédias de Gestão, esta-
belecem com o Conselho de Administração o contrato-
programa anual que fi xa os objetivos e os meios necessá-
rios para os atingir e defi nem os mecanismos de avaliação 
periódica. No modelo de contratualização são defi nidos 
objetivos ao nível da produção, Investimento, Recursos 
Humanos, Custos e Proveitos, planeados de acordo com as 
necessidades da população e como as disponibilidades fi -
nanceiras. As Unidades Intermédias de Gestão, bem como 
o Serviço de Controlo de Gestão contribuem para uma efi -
ciente utilização da capacidade instalada, em termos de 
aproveitamento de recursos e infra-estruturas existentes, 
propondo medidas adequadas à sua máxima rentabiliza-
ção, existindo a preocupação constante de melhoria de 
efi ciência no uso de recursos escassos, através do apro-
veitamento de sinergias entre os serviços.
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1. Verifi cação do cumprimento das recomendações recebi-
das relativamente à estrutura e prática de governo socie-
tário (vide artigo 54º do Decreto Lei nº 133/2013) através 
da identifi cação das medidas tomadas no âmbito dessas 
orientações. Para cada recomendação deverá incluir:

a) Informação que permita aferir o cumprimento da re-
comendação ou remissão para o ponto do relatório onde 
a questão é desenvolvidamente tratada (capítulo, título, 
ponto, página).

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, 
justifi cação para essa ocorrência e identifi cação de even-
tual mecanismo alternativo adotado pela sociedade para 
efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomen-
dação.

Nos termos do despacho de aprovação dos documentos de 
prestação de contas, relativos ao exercício de 2013, a única 
recomendação efetuada prende-se com o cumprimento 
integral do Principio da Unidade de Tesouraria do Estado, 
conforme disposto no artigo 123.º da Lei 83-C/2013, de 31 
de dezembro, sendo que o mesmo se encontra a ser cum-
prido pelo CHSJ, EPE. Este ponto encontra-se tratado no 
capítulo 10.3 do Relatório e Contas.

2. Outras informações
A sociedade deverá fornecer quaisquer elementos ou in-
formações adicionais que, não se encontrando vertidas 
nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreen-
são do modelo e das práticas de governo adotadas.

Para reforçar e dar continuidade a este rigor orçamental, 
o CHSJ está já a preparar a implementação de duas novas 
ferramentas que, estamos convictos, vão ter um impacto 
positivo na gestão e no desempenho global da Instituição:
. A implementação da metodologia Balanced Scorecard 
alicerçada em quatro perspetivas (Clientes, Financeira, 
Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento) que, 
ao transpor a estratégia do CHSJ para uma linguagem 
mais operacional, permitirá alavancar o atual processo de 

contratualização interna e monitorizar a execução da es-
tratégia. Sem, naturalmente, descurar e descontextualizar 
as restantes perspetivas, os objetivos e indicadores da 
perspetiva fi nanceira (que serão cascateados pelos diver-
sos níveis da estrutura organizacional) estão muito focali-
zados na gestão de custos, permitindo reforçar a gestão 
orçamental;

. A implementação, no âmbito do BI, de uma plataforma 
de modelo de custeio que automatizará todo o processo 
de apuramento e divulgação dos dados da contabilidade 
analítica, constituindo-se como um verdadeiro sistema de 
informação de gestão de custos que fornecerá, em tempo 
oportuno, os elementos quantifi cados e desdobrados, que 
permitirão, a cada responsável, conhecer, para o seu centro 
de responsabilidade, os custos unitários diretos e totais 
que deveria atingir e aqueles que efetivamente ocorreram.     

IX. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO
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O Conselho de Administração

Presidente António Ferreira

Diretora Clínica Margarida Tavares

Enfermeira Diretora Eurídice Portela   

Vogal Executivo João Oliveira

Vogal Executivo Amaro Ferreira
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA · ANEXO I
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA · ANEXO II
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