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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 profissionais.

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 profissionais 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, financeira e patri-
monial, o cHSj desenvolve uma organização responsável 
e eficiente, capaz de gerir os seus recursos e favorecer o 
desenvolvimento, a participação e o empenho de todos os 
seus profissionais. 

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. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da 
estratégia definida.

o diagnóstico efetuado no quadro da elaboração do Plano 
estratégico 2013-2015, utilizando uma análise SWot de 
matriz ilustrada na figura abaixo, permitiu identificar sete 
grandes eixos estratégicos para o triénio 2013-2015:
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EIXO 1 – Reforma Hospitalar

este eixo, pré-definido pela tutela, insere-se no contexto 
do Memorando de entendimento celebrado entre o esta-
do Português e as instituições financeiras 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 
profissionais, 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, desafio que se coloca 
às instituições.

EIXO 4 – Marca – Dar Confiança 

afirmar a marca São joão como sinónimo de confiança e 
qualidade é o propósito deste eixo e um dos objetivos es-
tratégicos do centro Hospitalar de São joão. É fundamen-
tal manter a afirmação da marca São joão como sinónimo 
de confiança, excelência, profissionalismo, humanismo, 
competência e transparência.

a marca São joão será igualmente alavancada na defini-
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



5

EIXO 5 – Processos – Atingir a Eficiência 

É indispensável para a defesa do modelo social, solidário e 
universal, que inspira o SnS, aumentar a eficiência e asse-
gurar a sustentabilidade financeira dos Hospitais.

o centro Hospitalar de São joão iniciou este percurso, de 
aumento de eficiência e de sustentabilidade financeira 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 

afirmar 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. 

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, quantificada em termos de iniciativas, obje-
tivos estratégicos, metas e indicadores, foi elaborado um 
Mapa estratégico cuja finalidade é apoiar a execução da 
estratégia e proceder à sua periódica monitorização.

€

=

€
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3. Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos 
mesmos, assim como a justificação dos desvios verifica-
dos e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

o contrato-Programa define 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 eficiência.

a) Objetivos de Produção

em 2013, o cHSj cumpriu, na generalidade, os objetivos da 
atividade produtiva, tendo mesmo ultrapassado os 100% 
em algumas áreas, conforme se pode verificar na tabela 
seguinte. 

o cumprimento inferior a 50% em quatro áreas (Próte-
ses - Banda gástrica; Dias de internamento de doentes 
crónicos – Psiquiatria; Unidades Sócio-Ocupacionais (Ins-
tituição) e Programas de Saúde - Hepatite C) deve-se aos 
seguintes motivos:
i) no caso das Próteses - Banda gástrica, o não cumpri-
mento deve-se a uma alteração do método de tratamento 
da patologia da obesidade, optando-se, hoje em dia, por 
outro método que não implica a utilização de prótese. 

ii) no que diz respeito aos dias de internamento de doen-
tes crónicos, a abertura desta unidade implicou o encer-
ramento das camas de Psiquiatria de doentes agudos em 
valongo. contudo, dada a afluência de doentes com carac-
terísticas de agudos, apenas foi possível encerrar a unida-
de de doentes agudos de Psiquiatria em valongo no final 
do exercício, e assim, proceder à abertura da unidade de 
doentes crónicos de Psiquiatria.  

iii) no que se refere às Unidades Sócio-Ocupacionais (Ins-
tituição), a produção atingiu apenas 48% do valor contra-
tualizado devido ao atraso na agenda de início desta ativi-
dade. ou seja, apesar de a previsão ter sido para o primeiro 
trimestre de 2013, devido a algumas dificuldades de imple-
mentação, a unidade Sócio-ocupacional apenas teve início 
no segundo semestre de 2013.

iv) Por último, o número de doentes em tratamento da He-
patite C ficou muito aquém do valor contratualizado de-
vido à não introdução no mercado, durante o ano de 2013, 
dos medicamentos necessários para o tratamento destes 
doentes. 

b) Objetivos de Qualidade e Eficiência

no que se refere aos objetivos de Qualidade e eficiência, 
no ano de 2013, apenas não foram cumpridos 2 dos objeti-
vos propostos (Taxa de registo de utilização da “Lista de 
Verificação de Atividade Cirúrgica” – Indicador referente 
à cirurgia segura e Redução do n.º de consultas de hipoco-
agulação face ao ano transato).

o cumprimento de cerca de 50% da meta do indicador - 
Taxa de registo de utilização da “Lista de Verificação de 
Atividade Cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segu-
ra; e Redução do n.º de consultas de hipocoagulação face 
ao ano transato – deve-se à necessidade que o cHSj teve 
de se apetrechar com os equipamentos informáticos ne-
cessários para poder proceder a estes registos. no entan-
to, com as restrições de aquisição de equipamento impos-
tas pela tutela, este processo de aquisição prolongou-se e 
só em medaos do ano é que o cHSj conseguiu ter um nível 
de cumprimento próximo da meta a cumprir. Se avaliarmos 
este indicador apenas no segundo semestre a taxa de cum-
primento sobe para o valor proposto como meta.

no caso do indicador - Redução do nº de consultas de 
hipocoagulação face ao ano transato - foram várias as 
tentativas do cHSj para dar início a este processo mas os 
bloqueios constantes e constrangimentos criados pelos 
nossos interlocutores (centros de Saúde) não permitiram 
que se desse início à transferência destes doentes para os 
centros de Saúde. desta forma, não foi possível ao cHSj 
reduzir o número de consultas pois tinha de ser dada res-
posta aos doentes.
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cumprimento das orientações legais  cumprimento Quantificação / justificação /
 S n n.a.  Identificação Referência ao ponto 
     do relatório

Objetivos de Gestão     

Objetivos Produção     

consultas externas x   103,6% 

Internamento - doentes Saídos GdH Médicos x   102,7% 

Internamento - doentes Saídos GdH cirúrgicos Programados x   100,2% 

Internamento - doentes Saídos GdH cirúrgicos urgentes  x  93,0% 

Próteses - Banda gástrica  x  0,0% 

Próteses - desfibrilhador cardíaco  x  70,0% 

Próteses - Prótese da anca  x  89,3% 

Próteses - neuro estimulador intracraniano x   137,5% 

Próteses - neuro estimulador medular x   114,3% 

dias de Internamento doentes Residentes/crónicos -

Psiquiatria - no Hospital  x  26,0% 

dias de Internamento doentes Residentes/crónicos 

doentes crónicos ventilados x   100,0% 

dias de Internamento doentes Residentes/crónicos -

doentes Medicina Física e Reabilitação  x  97,2% 

urgências atendimentos - urgencia Polivalente x   102,9% 

urgências atendimentos - urgencia Básica   x  97,4% 

Sessões de Hospital de dia  x  97,7% 

unid. Sócio ocupacionais (Instituição)  x  48,0% 

Serviços domiciliários x   124,1% 

GdH ambulatório -   GdH Médicos x   114,8% 

GdH ambulatório -   GdH cirúrgicos  x  92,0% 

Programas de Saúde - diagnóstico Pré-natal - n.º Protocolos I  x  87,6% 

Programas de Saúde - diagnóstico Pré-natal - n.º Protocolos II  x  93,7% 

Programas de Saúde - vIH/SIda x   100,5% 

Programas de Saúde - IG até 10 semanas -

n.º IG Medicamentosa em amb. x   100,2% 

Programas de Saúde - IG até 10 semanas - 

n.º IG cirúrgica em amb. x   100,0% 

Programas de Saúde - esclerose Multipla  x  88,3% 

Programas de Saúde - Hepatite c  x  23,6% 

Programas de Saúde - Patologia oncológica  x  95,5% 

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -   

n.º consultas de apoio à Fertilidade x   100,0% 

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -

n.º Induções da ovulação x   100,0% 
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cumprimento das orientações legais  cumprimento Quantificação / justificação /
 S n n.a.  Identificação Referência ao ponto 
     do relatório

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -

 n.º Inseminações Intra-uterinas x   100,0% 

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -

n.º Fertilizações In vitro x   100,0% 

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -

n.º Injeções Intra-citoplasmáticas de espermatozoides x   100,0% 

diagnóstico e tratamento da Infertilidade -

n.º Injeções Intra-citoplasmáticas de espermatozoides 

recolhidos cirúrgicamente x   100,0% 

     

Incentivos Institucionais     

Objetivos Nacionais - Acesso     

Percentagem de primeiras consultas médicas 

no total de consultas médicas  x  99,2% 

Percentagem de utentes referenciados para consulta 

externa atendidos em tempo adequado x   108,3% 

Peso das consultas externas com registo de alta 

no total de consultas externas  x  89,0% 

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados 

em tempo adequado x   101,8% 

Permilagem de doentes sinalizados para a RnccI, 

em tempo adequado, no total de doentes saídos 

(especialidades de Medicina Interna, cirurgia Geral, 

ortopedia e neurologia) x   261,0% 

Objetivos Nacionais - Desempenho Assistencial     

demora Média (dias) x   100,9% 

Percentagem de doentes saídos com duração 

de internamento acima do limiar máximo  x  83,5% 

Percentagem de reinternamentos em 30 dias  x  77,2% 

Percentagem de partos por cesariana x   103,3% 

Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório 

no total de cirurgias programadas (GdH) – 

para procedimentos ambulatorizáveis  x   104,6% 

Percentagem de consumo de embalagens 

de medicamentos genéricos, no total de embalagens 

de medicamentos x   103,1% 

taxa de registo de utilização da “lista de verificação 

de atividade cirúrgica” – Indicador referente à cirurgia segura   x  49,6% 
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cumprimento das orientações legais  cumprimento Quantificação / justificação /
 S n n.a.  Identificação Referência ao ponto 
     do relatório

Objetivos Nacionais - Desempenho Económico/Financeiro     

Percentagem dos custos com horas extraordinárias, 

suplementos e fornecimentos de serviços externos III 

(selecionados), no total de custos com pessoal x   131,1% 

Percentagem de proveitos operacionais extra 

contrato-programa, no total de proveitos x   113,9% 

eBItda x   > 100% 

acréscimos de dívida vencida x   100,0% 

Objetivos Regionais     

Redução do nº de consultas de hipocoagulação 

face ao ano transato  x  0,0% 

Redução do tempo de espera para a triagem 

médica da consulta externa x   158,5% 

Garantir o início do tratamento da Retinopatia 

diabética em 30 dias x   100,0% 

Rácio consultas externas / urgências x   104,3% 

taxa de referenciação para a RnccI x   106,0% 

Implementação das equipas inter-hospitalares 

de cuidados paliativos x   100,0% 

vv avc - % de casos com diagnóstico principal 

de avc Isquémico com registo de administração trombolítico x   111,0% 

taxa de infeção nosocomial x   100,0%

4. Indicação dos fatores chave de que dependem 
os resultados da empresa.

as mudanças significativas 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 desafio que se depara ao São joão é o de asse-
gurar cuidados de saúde com níveis de excelência, no exer-
cício de uma gestão responsável, procurando a eficiência 
e a sustentabilidade. Mais do que nunca, uma estratégia 
centrada no doente, na eficiência e no envolvimento das 
pessoas, ancorada em parcerias com outros prestadores 
de cuidados de saúde, sustentada pela constante procura 
de fontes alternativas de receita será a pedra basilar para 
proporcionar a prestação de cuidados de saúde em am-
biente apropriado, com elevada qualidade e eficiência.
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1. Estrutura de capital (consoante aplicável: capital esta-
tutário ou capital social, número de ações, distribuição 
do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das 
diferentes categorias de ações, direitos e deveres ineren-
tes às mesmas e percentagem de capital que cada cate-
goria representa.

o capital estatutário do centro Hospitalar de São joão, 
e.P.e. é de 112.000.000 euros, fixado 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 fixado por despacho dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das Finanças e da Saúde.

2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibi-
lidade das ações. 

não aplicável

3. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da 
sociedade e possam conduzir a eventuais restrições. 

não aplicável

II. eStRutuRa de caPItal
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1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/
ou coletivas (Empresa) que, direta ou indiretamente, são 
titulares de participações noutras entidades, com indica-
ção detalhada da percentagem de capital e de votos. 

não aplicável 

2. A aquisição e alienação de participações sociais, bem 
como a participação em quaisquer entidades de natureza 
associativa ou fundacional. 

não aplicável 

3. A prestação de garantias financeiras ou assunção de 
dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos ca-
sos em que assumam organização de grupo. 

não aplicável

4. Indicação sobre o número de ações e obrigações deti-
das por membros dos órgãos de administração e de fisca-
lização. 

não aplicável

5. Informação sobre a existência de relações significati-
vas de natureza comercial entre os titulares de participa-
ções e a sociedade. 

não aplicável

6. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir 
a existência de conflitos de interesses, atuais ou poten-
ciais, entre os membros de órgãos ou comissões socie-
tárias e a sociedade, designadamente na aprovação de 
despesas por si realizadas. Declaração dos membros do 
órgão de administração de que se abstêm de interferir 
nas decisões que envolvam os seus próprios interesses.

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.

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 (…)”.

III. PaRtIcIPaçõeS SocIaIS e oBRIGaçõeS detIdaS
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A. Mesa da Assembleia Geral 

1. composição da mesa da assembleia geral, ao longo do 
ano em referência, com identificação e cargo dos membros 
da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (início e 
fim), 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 fixada
2. antes de reduções remuneratórias

não aplicável

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

todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. o 
funcionamento do conselho de administração está regu-
lado pelo decreto lei n.º 233/2005 alterado e republicado 
pelo decreto lei n.º 244/2012.

B. Administração e Supervisão 

1. Identificação 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 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.

em 31 de julho de 2013, foi homologado o Regulamento In-
terno do centro Hospitalar de São joão, e.P.e.

2. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à 
nomeação e substituição dos membros, consoante aplicá-
vel, do conselho de administração, do conselho de admi-
nistração executivo e do conselho Geral e de Supervisão.
o conselho de administração é nomeado pelo conselho de 
Ministros, sob proposta do Ministério 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.

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, e 
do artigo 18.º do anexo da lei n.º 27/2002, de 8 de novem-
bro, 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 novem-
bro.

Iv.  ÓRGãoS SocIaIS e coMISSõeS
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3. composição, consoante aplicável, do conselho de admi-
nistração, do conselho de administração executivo e do 
conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número 
estatutário mínimo e máximo de membros, duração esta-
tutária 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 indicar os mandatos res-
petivos (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, euridice Maria corrêa Portela e joão 
Porfírio carvalho de oliveira, foi nomeado como vogal exe-
cutivo do conselho de administração Manuel amaro Fer-
nandes Ferreira.

4. distinção dos membros executivos e não executivos do 
conselho de administração e, relativamente aos membros 
não executivos, identificação dos membros que podem ser 
considerados independentes 1, ou, se aplicável, identifica-
ção dos membros independentes do conselho Geral e de 
Supervisão.

todos os membros do conselho de administração exer-
cem funções executivas.

5. elementos curriculares relevantes de cada um dos mem-
bros, consoante aplicável, do conselho de administração, 
do conselho Geral e de Supervisão e do conselho de admi-
nistração executivo. deverão especificamente ser indica-
das as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos 
últimos 5 anos.

1. a independência dos membros do conselho Geral e de Supervisão e dos 
membros da comissão de auditoria afere-se nos termos da legislação 
vigente e, quanto aos demais membros do conselho de administração, 
considera-se independente quem não esteja associado a qualquer grupo de 
interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma circuns-
tância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão. 

Mandato  caRGo noMe deSIGnação  leGal nº de  oBSeRvaçõeS
(Início - Fim)   da atual noMeação eXeRcIdoS MandatoS
    na SocIedade

2011-2013 Presidente do conselho  antónio luís trindade despacho n.º 15837/2011,

 de administração Sousa e lobo Ferreira de 14/11, d.R. n.º 224, Série II  1

2011-2013 vogal diretor clínico Margarida Fernandes tavares despacho n.º 15837/2011, 

    de 14/11, d.R. n.º 224, Série II  1

2011-2013 vogal enfermeiro diretor eurídice Maria corrêa Portela despacho n.º 15837/2011, 

    de 14/11, d.R. n.º 224, Série II  1

2011-2013 vogal executivo joão Porfírio carvalho de oliveira despacho n.º 15837/2011, 

    de 14/11, d.R. n.º 224, Série II  1

2012-2013 vogal executivo Maria josé dias da Mota despacho n.º 6257/2012,

   Magalhães de Barros de 02/05, d.R. n.º 93, Série II 1 Saída a 31.08.2013
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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 Insuficiência 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 Profissional:
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 S. 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. 

os elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros que integram o conselho de administração e 
as respetivas atividades profissionais exercidas nos úl-
timos 5 anos constam dos despachos de nomeação dos 
respetivos membros, nomeadamente, do despacho n.º 
15837/2011, de 14/11, d.R. n.º 224, Série II e do despacho n.º 
6257/2012, de 02/05, d.R. n.º 93, Série II.



15

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 
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 profissional: «epidemiologia Social», aBRaSco – associa-
ção Brasileira de Pós -graduação em Saúde coletiva, Baia, Brasil (1995); «Measurement and Misclassification 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 
científicas, de 17 publicações científicas (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
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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

Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros

Formação:
2009 a 2010 – XI PadIS — Programa de alta direção de Instituições de Saúde, aeSe;
2008 a curso de estratégia na escola de Gestão do Porto;
2002 a 2003 – universidade católica Portuguesa — Faculdade de ciências económicas e empresariais — Programa dis-
logo Gestão — especialização em Recursos Humanos;
2000 a 2001 – universidade católica Portuguesa — Faculdade de direito — Mestrado em ciências jurídicos — Privadas 
— parte curricular;
1992 a 1998 – universidade católica Portuguesa — Faculdade de direito (Porto) — licenciatura em direito.
Habilitações profissionais:
2005 – Investigadora num projeto de avaliação transversal de uma unidade prestadora de cuidados de saúde numa in-
vestigação tendente à preparação de tese de doutoramento, sob orientação do Senhor Professor doutor constantino 
Sakellarides;
2001 a 2003 – curso de especialização em administração Hospitalar, pela escola nacional de Saúde Pública, universida-
de nova de lisboa;
1998 a 1999 – estágio da ordem dos advogados, conselho distrital do Porto.
experiência profissional:
2012 -[...] – administradora Hospitalar no centro Hospitalar de S.joão, e. P. e.
2006 a dezembro de 2011 – vogal executivo do conselho de administração do centro Hospitalar de vila nova de Gaia/es-
pinho, e. P. e.tendo sob à sua responsabilidade e como áreas de intervenção o Serviço de aprovisionamento e logística, 
o Serviço de Instalações e equipamentos, os Serviços Gerais e Hoteleiros, Serviço de Gestão de doentes, Gabinete de 
Gestão assistencial e codificação, Faturação, centro de ambulatório, unidade de cirurgia de ambulatório, comissão de 
Bloco operatório, Gabinete da Qualidade, central de transportes e Mcdt´s ao exterior, membro da Governação clínica, 
acompanhamento global da produção e consumos.
2009 a 2011 – docente convidada pela Faculdade de Farmácia, universidade do Porto, para colaboração no Mestrado no 
seminário subordinado ao tema ensaios clínicos.
2005 a 2009 – docente convidada pela Faculdade de Medicina da universidade do Porto para lecionar no curso de Mes-
trado de epidemiologia, na disciplina tutelada pelo Prof. doutor Henrique de Barros, seminários sobre «organização e 
administração em Saúde».
2005 a 2006 – administradora Hospitalar no Hospital de Santa Marta, ePe, responsável ao nível da gestão intermédia, 
do Serviço de angiologia e cirurgia vascular e do Serviço de cardiologia, Responsável pelo Serviço de estatística e Infor-
mação para a Gestão; Membro designado para a comissão de administração clínica; Membro designado da comissão 
de controlo da Infeção Hospitalar.
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2004 a 2005 – adjunta do Secretário de estado da adjunto do Ministro da justiça, tendo como responsabilidades o 
acompanhamento do expediente geral da Secretaria de estado, preparação e acompanhamento do Ministro da justiça 
em deslocações à assembleia da Republica, contributo na elaboração das Grandes opções de Plano 2005, acompanha-
mento do
Gabinete de Relações Internacionais (GRIec) e do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da justiça (IGFPj).
2001 a 2004 – diretora administrativa do Polo de lisboa da universidade católica Portuguesa, tendo como principais 
responsabilidades o interface com os centros Regionais da ucP, a área de meios, nomeadamente, recursos humanos, 
serviços escolares, serviços sociais e serviços gerais. Participou no Grupo de trabalho designado para a reorganização 
administrativa da ucP e na definição dos seus manuais de procedimentos. Participou na definição e implementação de 
Sistemas de Informação e de modelos de apoio à decisão e controlo. Participou no Grupo de trabalho na definição de 
avaliação de desempenho.
2000 a 2001 – jurista na aPIM (associação Portuguesa das Industrias de Malha e confeção).
1999 a 2000 – advogada estagiária no escritório de antónio tavares, Bernardo andrade e castro e joão anacoreta cor-
reia.

Outras atividades profissionais:
2011 a 2012 – n omeada pelo Ministro da defesa para integrar a equipa técnica da Reforma da Saúde Militar.
2010 – nomeada pela acSS para integrar o Grupo de trabalho para revisão do documento sobre cuidados em Hospital 
de dia.
2008 a 2009 – nomeada pela Ministra da Saúde para integrar a comissão para o Reordenamento Hospitalar da área 
Metropolitana do Porto.
2008 – nomeada pelo conselho diretivo da aRSnorte para integrar a comissão Regional do doente crítico.
2008 – nomeada pela Ministra da Saúde para o Grupo de trabalho para definir o Programa Funcional do novo Hospital de 
vila nova de Gaia/espinho.
2007 – nomeada pelo Ministro da Saúde para o Grupo de trabalho para definição do perfil assistencial, área de influência 
e dimensão do Hospital de Gaia/espinho.
2007 – nomeada pelo Ministro da Saúde para o Grupo de trabalho para definição do perfil assistencial, área de influência 
e dimensão do Hospital da Póvoa do varzim/vila do conde.
Publicações:
2006 – Publicação de um artigo, em coautoria, subordinado ao tema «a sobrelotação do Serviço de urgência», em «Me-
dicina de emergência dos princípios à organização», vol. II.

Manuel Amaro Fernandes Ferreira

nacionalidade: Portuguesa
data nascimento: 21 de março de 1969

Formação:
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 Profissional:
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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 localde 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 Profissional e Formação Relevante:
docente do Módulo II – Gestão de Projectos de Investimento, da cadeira de Finanças I da Pós -Graduação de Finanças e 
Fiscalidade leccionada pela eGP -uBPS – Porto
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). leadership in Healthcare delivery – nova School of Business & economics
PadIS – Programa de alta direção de Instituições de Saúde, escola de direção e negócios (aeSe)

6. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habi-
tuais e significativas, dos membros, consoante aplicável, 
do conselho de administração, do conselho Geral e de Su-
pervisão e do conselho de administração executivo com 
acionistas a quem seja imputável participação qualificada 
superior a 2% dos direitos de voto. 

não aplicável

7. organogramas ou mapas funcionais relativos à reparti-
ção de competências entre os vários órgãos sociais, comis-
sões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informa-
ção sobre delegações de competências, em particular no 
que se refere à delegação da administração quotidiana da 
sociedade.
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conselho de administração

Pelouros Presidente do  diretora administrador  enfermeira administradora administrador 
 conselho de clínica executivo diretora executiva executivo
 administração     

 antónio luís  Margarida joão Porfírio eurídice Maria josé dias Manuel amaro
 trindade Sousa  Fernandes carvalho Maria corrêa da Mota Fernandes
 lobo Ferreira tavares de oliveira Portela Magalhães Barros  Ferreira  
     (até agosto 2013) (após 01.01.2014)

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 Marketing X     

Serviço de auditoria Interna X     

Serviço de operações Hoteleiras   X   

Serviço de Gestão de Recursos Humanos     X                X

centro de logística, compras e Património   X   

centro de controlo de negócio     X  X

Serviço de certificação   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 do  diretora administrador  enfermeira administradora administrador 
 conselho de clínica executivo diretora executiva executivo
 administração     

 antónio luís  Margarida joão Porfírio eurídice Maria josé dias Manuel amaro
 trindade Sousa  Fernandes carvalho Maria corrêa da Mota Fernandes
 lobo Ferreira tavares de oliveira Portela Magalhães Barros  Ferreira  
     (até agosto 2013) (após 01.01.2014)

comissão técnica de certificação 

da Interrupção da Gravidez  X    

comissão Hospitalar da transfusão  X    

direção do Internato Médico  X    

entidade de verificação 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    

8. Funcionamento do conselho de administração, do con-
selho Geral e de Supervisão e do conselho de administra-
ção executivo:
a) número de reuniões realizadas e grau de assiduidade 
de cada membro às reuniões realizadas.

em 2013, foram realizadas 37 reuniões do conselho de ad-
ministração, tendo a assiduidade sido de 100%, com exce-
ção do período de férias.

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em ou-
tras 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 despacho 20-03-2009 docência docente na Faculdade de 

     Medicina da universidade 

     do Porto (FMuP)

Margarida Fernandes tavares S autorizado despacho 03-05-2012 docência docente na Faculdade de 

     Medicina da universidade

      do Porto (FMuP)

Maria josé dias da Mota Magalhães de Barros S autorizado despacho 01-10-2012 docência docente na universidade

      do Porto e na ceSPu -

      cooperativa de ensino

      Superior Politécnico e

      universitário, cRl

c) Indicação dos órgãos da sociedade competentes para 
realizar a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos e critérios pré-determinados para a avaliação 
de desempenho 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-
finidas no contrato-Programa, celebrado entre a acSS e o 
centro Hospitalar de São joão, e.P.e., que fixa as orienta-
ções específicas e os objetivos quantificados a atingir no 
exercício económico de 2013.

d) comissões no seio do órgão de administração ou super-
visão e administradores delegados. 
não aplicável.

9. comissões existentes no órgão de administração ou su-
pervisão, se aplicável. Identificação das comissões, com-
posição de cada uma delas assim como as suas competên-
cias e síntese das atividades desenvolvidas no exercício 
dessas competências.

as comissões de apoio técnico são órgãos de caráter con-
sultivo que têm por função colaborar com o conse¬lho de 
administração, por sua iniciativa ou a pedido da¬quele, nas 
matérias da sua competência. 

São comissões de apoio técnico do cHSj: 
a) comissão de Ética para a Saúde; 
b) comissão de Farmácia e terapêutica; 
c) comissão de controlo da Infeção; 
d) comissão da Qualidade e Segurança do doente; 
e) comissão de coordenação oncológica;
f) comissão técnica de certificação da Interrupção da Gra-
videz;
g) comissão Hospitalar de transfusão.
as competências das comissões de apoio técnico estão 
previstas na secção Iv do Regulamento Interno do centro 
Hospitalar de São joão, e.P.e.

C. Fiscalização 

não aplicável
 (ver ponto d referente ao Revisor oficial de contas)

1. Identificação do órgão de fiscalização 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 
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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 fixada
2. antes de reduções remuneratórias

2. Identificação, 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. elementos curriculares relevantes de cada um dos mem-
bros do conselho Fiscal, da comissão de auditoria, do 
conselho Geral e de Supervisão ou da comissão para as 
Matérias Financeiras e outros. deverão especificamente 
ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo 
menos, nos últimos 5 anos.

4. Funcionamento do conselho Fiscal, comissão de audito-
ria, conselho Geral e de Supervisão ou da comissão para 
as Matérias Financeiras, consoante aplicável:

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

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em ou-
tras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades 
relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no 
decurso do exercício.

c) descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à in-
tervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contra-
tação de serviços adicionais ao auditor externo.

d)  outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicá-
vel, da comissão para as Matérias Financeiras.

D. Revisor Oficial de Contas (ROC)

1.  Identificação 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 oficial 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).

Fiscal Único efetivo: neves da Silva e Maria j. Pimenta, 
SRoc n.º 126, representada pelo dr. Manuel antónio neves 
da Silva Roc n.º 625.
Fiscal Único Suplente: luís Fernando da costa Baptista, 
Roc n.º 1198

Mandato  cargo nome designação  legal nº de  observações
(Início - Fim)    da atual nomeação Mandatos exercidos 
     na sociedade

- -  - - - 

- -  - - -

- -  - - -
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no que se refere à instituição centro Hospitalar de São 
joão, e.P.e. trata-se do primeiro mandato, relativo ao trié-
nio 2011-2013.

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, relativo ao trié-
nio 2011-2013.

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 

2011-2013 Fiscal Único Suplente luís Fernando da costa Batista despacho n.º 469-SetF-2012, de 05/04 1 

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 12.190
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E. Auditor Externo 

não aplicável. 
(ver ponto d referente ao Revisor oficial de contas)

1.  Identificação 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.  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 responsá-
vel pela avaliação do auditor externo e periodicidade com 
que essa avaliação é feita.

3.  Identificação 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:

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.

Remuneração paga à SRoc  [€] [%]
(inclui contas individuais e consolidadas) 
valor dos serviços de revisão de contas  - -
valor dos serviços de consultoria fiscal  - -
valor de outros serviços 
que não revisão de contas  - -
total pago pela empresa à SRoc - 100%

Por entidades que integrem o grupo  [€] [%]
 (inclui contas individuais e consolidadas)  
valor dos serviços de revisão de contas 
valor dos serviços de consultoria fiscal 
valor de outros serviços 
que não revisão de contas 
total pago pelas entidades 
do Grupo à SRoc  100%
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A. Estatutos e Comunicações

1. alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis 

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. comunicação de irregularidades - meios e política de co-
municação de irregularidades ocorridas na sociedade. 

conforme previsto no artigo 17.º-a do anexo II do decreto-
lei n.º 244/2012, o hospital e. P. e. dispõe de um sistema 
de controlo interno e de comunicação de irregularidades, 
competindo ao conselho de administração assegurar a 
sua implementação e manutenção e ao auditor Interno 
a responsabilidade pela sua avaliação. neste âmbito, no 
final de 2013, o Regulamento de comunicação de Irregula-
ridades encontrava-se em fase final de elaboração, tendo 
sido aprovado pelo conselho de administração e entrado 
em vigor no início de 2014.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identifi-
cação de ferramentas existentes com vista à mitigação e 
prevenção da fraude organizacional. Referência à existên-
cia de Planos de ação para prevenir fraudes internas (co-
metida por um colaborador ou Fornecedor de Serviços) e 
externas (cometida por clientes ou terceiros), assim como 
a identificação das ocorrências e as medidas tomadas 
para a sua mitigação. Indicar se a empresa cumpre com a 
legislação e a regulamentação em vigor relativas à preven-
ção da corrupção e se elabora anualmente um Relatório 
Identificativo das ocorrências, ou Risco de ocorrências, 
dos factos mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º 
da lei n.º 54/2008,de 4 de setembro. Indicação do local no 
site da empresa onde se encontra publicitado o respetivo 
relatório (artigo 46.º dl 133/2013).

no ano de 2013, foi elaborado o relatório de execução anual 
de 2012, do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, in-

cluindo os de corrupção e Infrações conexas, bem como a 
revisão do respetivo Plano para o ano de 2013, tendo sido 
incorporado um capítulo referente à gestão de conflitos de 
interesses, dando assim cumprimento à Recomendação 
n.º 5/2012, do conselho de Prevenção da corrupção (cPc). 

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 certificação
· centro de epidemiologia Hospitalar
· Regulamento da comissão de Ética

ciente da relevância de um Sistema de controlo Interno 
eficaz e eficiente, 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, foi aprovada pelo conselho de adminis-
tração a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Ges-
tão, incluindo os de corrupção e Infrações conexas, que 
pretende sistematizar 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-

v. oRGanIzação InteRna
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damente o “Enterprise Risk Management – an 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-
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 identificação, de avaliação 
de riscos potenciais, de prevenção e de controlo de perdas.
Paralelamente, o cHSj mantém operacional um plano de 
emergên¬cia para desastres internos ou externos, o qual 
consta de documento próprio, assim como um pla¬no es-
pecífico destinado à segurança de pessoas (uten¬tes, pro-
fissionais, voluntários e visitantes) e bens. 

2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela audito-
ria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão 
e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os 
riscos inerentes à atividade desenvolvida.

em abril de 2013, dando cumprimento ao estabelecido nos 
novos estatutos do centro Hospitalar de São joão, e.P.e., 
foi criado o Serviço de auditoria Interna, a quem compete 
a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão 
de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacio-
nal, informático e de recursos humanos, contribuindo para 
o seu aperfeiçoamento contínuo. 

os procedimentos inerentes à gestão de risco clínico são 
assegurados pelo centro de epidemiologia Hospitalar.

3. em caso de existência de Plano estratégico e de políti-
ca de risco da sociedade, deve incluir a definição de níveis 
de risco considerados aceitáveis e identificar 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 identificados os riscos relevantes, 
sendo, paralelamente, efetuada a respetiva avaliação, as-

sim como as medidas preventivas adotadas como respos-
ta aos riscos estabelecidos.

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, em termos orgâni-
cos, do Presidente do conselho de administração.

5. 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 es-
trutura-se em níveis intermédios de gestão que agregam 
serviços de forma articulada con¬tribuindo para a pros-
secução dos objetivos estabelecidos, nomeadamente ao 
nível da gestão de risco, conforme estabelecido no Regu-
lamento Interno da Instituição.

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos 
(económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a 
sociedade se expõe no exercício da atividade. 
 
no que respeita aos riscos económicos, as mudanças sig-
nificativas 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 
dificuldades financeiras e económicas que os portugueses 
enfrentam, marcam a realidade atual da instituição.

em termos de riscos financeiros, 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 financia-
mento por contrato-Programa.

de realçar que um Prazo Médio de Recebimentos elevado 
tem uma consequência direta no Prazo Médio de Paga-
mentos.
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São ainda de destacar as decisões centrais com impacto 
negativo na despesa, impacto este não compensado.

no que respeita a riscos operacionais realçamos a difi-
culdade atual em realizar investimentos na manutenção 
e substituição de pessoas e equipamentos, assim como a 
suspensão de todos os processos de reabilitação e remo-
delação do edifício.

em termos jurídicos destaca-se a legislação laboral com os 
consequentes impactos em termos de gestão de carreiras.

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 identificados 
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 identificação, 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-
dor destas atividades existem sistemas de informação e 
comunicação ou divulgação. estes permitem que as pesso-
as da entidade identifiquem 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, modificando-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, verificar a eficácia 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 profissionais 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 eficiência, e controlar e reduzir os 
custos, apoiando o Sistema de controlo Interno.

8. Principais elementos do ScI e de gestão de risco imple-
mentados na sociedade relativamente ao processo de di-
vulgação de informação financeira.

de acordo com o art.15º dos estatutos, o fiscal único é o ór-
gão responsável pelo controlo da legalidade, da regularida-
de e da boa gestão financeira e patrimonial da instituição., 
competindo-lhe especificamente verificar a regularidade 
dos registos contabilísticos e documentos que lhe servem 
de suporte, assim como dar parecer sobre o relatório de 
gestão do exercício e certificar 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 fiscalização, ajustando o perfil de recrutamento 
do fiscal único, ao mesmo tempo que se reforçou o princí-
pio da segregação entre a administração e a fiscalização 
da entidade no modelo de organização vigente.

Para além dos mecanismos internos, todo o processo de 
divulgação de informação financeira é acompanhado e va-
lidado por entidades externas, nomeadamente, o tribunal 
de contas, a dGtF e acSS.
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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 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 
artigo 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 
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 conflitos 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 au-
diência prévia e aprovação, a versão preliminar do código 
de Ética que permita dar cumprimento à referida recomen-
dação, assegurando que são recolhidos e incorporados to-
dos os contributos adequados. 

D. Sítio de Internet

Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação 
disponibilizada, designadamente.
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) Identificação dos titulares dos órgãos sociais e outros 
órgãos estatutários;
d) documentos de prestação de contas anuais1  e caso apli-
cável, as semestrais; 

a informação a seguir mencionada encontra-se divulgada 
em http://portal-chsj.min-saude.pt/ :
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do 
cSc;

1. Que devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos 
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b) estatutos e o regulamento interno;
c) Identificação dos titulares dos órgãos sociais;
d) documentos de prestação de contas anuais desde 2008

A. Competência para a Determinação

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.

Remuneração dos membros dos órgãos sociais 
· 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 
· 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 

Remuneração dos membros da comissão executiva 
não aplicável

Remuneração dos dirigentes 
despacho conselho de administração

B. Comissão de Fixação de Remunerações

composição da comissão de fixação de remunerações, in-
cluindo identificação 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 fiscalização.
as remunerações do conselho de administração foram 
definidas 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);
· Resolução de conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de 
Março (classificações 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 469-SetF-2012, de 05/04.

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.
não aplicável 

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. 
não aplicável 

4. diferimento do pagamento da componente variável da 
remuneração, com menção do período de diferimento. 
não aplicável 

5. Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de 
gestão para efeitos de atribuição de prémio. 
não aplicável 

6. Regimes complementares de pensões ou de reforma 
antecipada para os administradores e data em que foram 
aprovados em assembleia geral, em termos individuais. 
não aplicável 

vI. ReMuneRaçõeS
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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 fixa 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 estão indicadas no capítulo 10.3 do Relatório e con-
tas 2013.

2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de 
domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um do-
mínio comum. 
não aplicável.

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lu-
cros e/ou de pagamento de prémios e os motivos por que 
tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedi-
dos. 
não aplicável.

4. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores 
executivos relativamente à cessação das suas funções du-
rante o exercício. 
não aplicável.

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão 
de fiscalização da sociedade.

o Fiscal Único auferiu, em 2013, uma remuneração de 
12.190 euros.

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos 
membros da mesa da assembleia geral. 
não aplicável
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1. Mecanismos implementados pela sociedade para efei-
tos de controlo de transações com partes relacionadas e 
indicação das transações que foram sujeitas 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 beneficiários do Serviço nacio-
nal de Saúde , objeto de contratualização com a tutela e 
vertidas em sede de contrato-programa. da atividade as-
sistencial prestada aos beneficiários do Serviço nacional 
de Saúde, resulta a faturação à acSS, IP, que constitui cer-
ca de 95% da faturação do cHSj, ePe.

2. Informação sobre outras transações: 
a) Identificação 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 – 6.187.275,51 €
GaS natuRal – 5.138.004,41 €
edP – 3.219.543,87 €

vII. tRanSaçõeS coM PaRteS RelacIonadaS 
e outRaS 
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1. estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas 
fixadas. 2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a efi-
ciência económica, financeira, social e ambiental e a salva-
guardar normas de qualidade.

tendo presente os vetores de orientação referidos no 
ponto I.2, é imperioso para o cHSj, manter a sua carteira 
de serviços; reforçar o pendor cirúrgico altamente diferen-
ciado; reforçar algumas áreas médicas estratégicas para 
o norte e apostar em atividades clínicas e não clínicas que 
nos permitam obter receita extra contrato-Programa.

de referir que os últimos anos foram marcados por uma 
profunda mudança estrutural no centro Hospitalar de São 
joão, fatores que possibilitaram o crescimento da ativida-
de assistencial e o controlo dos custos estruturais, assegu-
rando assim o equilíbrio económico-financeiro contínuo da 
Instituição. este mesmo facto pode ser constatado pelos 
resultados económico-financeiros alcançados no último 
triénio:

da demonstração 
de Resultados  2011 2012 2013
EBITDA 10.985.792 11.675.522 11.445.838
Resultado Operacional  863.800 8.737 1.499.520

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

a) Responsabilidade social – Política de responsabilidade 
social e de desenvolvimento sustentável e os termos do 
serviço público prestado, designadamente no âmbito da 
proteção dos consumidores. adoção de planos de igualda-
de de tratamento e oportunidades, de forma a eliminar as 
descriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, 
familiar e profissional. 

Medidas adotadas pela empresa no que respeita ao Princí-
pio da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n.º 
1 da Resolução do conselho de Ministros n.º 19/2012, 23 de 
fevereiro.

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 filhos nasçam 
no cHSj. 

no ano de 2013, 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.

no que respeita ao Principio da Igualdade do Género, con-
forme podemos constatar quando analisamos a estrutura 
de pessoal do cHSj, 73% dos profissionais são do géne-
ro feminino, continuando assim a representar uma clara 
maioria dos ativos da Instituição.
também ao nível da gestão de topo, nomeadamente, ao ní-
vel do conselho de administração, o género feminino está 
em maioria, representando 60% do total dos membros do 
conselho de administração.

vIII. análISe de SuStentaBIlIdade da eMPReSa 
noS doMínIoS econÓMIcoS, SocIal e aMBIental
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adicionalmente, foi criado um grupo de trabalho multidis-
ciplinar para estudar os pedidos de horário flexível, a fim de 
promover a harmonia entre os interesses dos trabalhado-
res e do cHSj.

no âmbito das medidas implementadas no que concerne 
ao investimento na valorização profissional, salientamos a 
existência de um amplo Plano de Formação que abrange a 
globalidade dos grupos profissionais. 

b) Responsabilidade ambiental - Políticas adotadas para 
promoção da proteção ambiental e o respeito por prin-
cípios de legalidade e ética empresarial, assim como as 
regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável. 

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 significativa de resíduos. nesse contexto, a eco-
eficiência constitui uma ferramenta essencial para que os 
hospitais possam conciliar maior eficiência económica e 
menor impacto ambiental. Para consegui-lo, é necessária a 
divulgação e promoção da política ambiental na instituição 
como, a título de exemplo: 

· Racionalização de consumos energéticos e de água; 
· Monitorização da poluição (emissões gasosas e efluentes 
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. 

c) 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 2013, 
foram aprovados e iniciados 31 novos ensaios clínicos e 
mantiveram-se ativos 66 ensaios, num total de 97 ensaios 
em atividade. 

de realçar ainda a forte aposta nas tecnologias de apoio à 
gestão e tomada de decisão dos profissionais 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 eficiência, 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.

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 
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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 fixa os objetivos e os meios necessá-
rios para os atingir e definem os mecanismos de avaliação 
periódica. no modelo de contratualização são definidos 
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 
eficiência no uso de recursos escassos, através do apro-
veitamento de sinergias entre os serviços.
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1. cumprimento das Recomendações
Identificação das medidas tomadas, no âmbito de orienta-
ções recebidas relativamente à estrutura e prática de go-
verno societário. 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) justificação para o eventual não cumprimento ou cum-
primento parcial.

c) em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, 
identificação de eventual mecanismo alternativo adotado 
pela sociedade para efeitos de prossecução do mesmo ob-
jetivo da recomendação.

no ano de 2013 não foram recebidas orientações espe-
cíficas relativamente à estrutura e prática de governo 
societário. de referir, a este respeito, o cumprimento do 
estabelecido no decreto-lei n.º 133/2013 que estabelece 
os princípios e regras aplicáveis ao sector público empre-
sarial.

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.

não aplicável.

IX. avalIação do GoveRno SocIetáRIo



36

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



38



39



40



41



centro Hospitalar de São João, E.P.E.

alameda Professor Hernâni Monteiro
4202-451 Porto

T  +351 225 512 100
E  geral@chsj.min-saude.pt
W  www.chsj.ptG
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